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Arabic - Tai

سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

STARTER GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب التَّْمِهيِدي
TAI َعَرِبي

ค�ำสั่ง التَّْعِليَماُت

มอง اُْنظُر

สังเกต َلِحْظ

ฟัง ِاْسَتِمْع

ท�ำซ�้ำ ْر َكّرِ

อ่ำน ِاْقَرْأ

ทดสอบเพื่อน ِاْخَتِبْر َزِميَلَك

จับคู่ระหว่ำงที่คล้ำยกัน ِصِل اْلُمَتَشاِبَه…

วงกลมล้อมรอบสิ่งที่คุณได้ยิน َضْع َداِئَرًة َحْوَل َما َتْسَمُع

เติมเต็มส่วนที่ขำดหำยไป أَْكِمِل النَّاِقَص

คัดลอกตัวอักษร ِاْنَسِخ الُحُروَف

วำดวงกลมล้อมรอบ َضْع َداِئَرًة َحْوَل

เขียนอักษรที่หำยไป اْكُتِب اْلَحْرَف النَّاِقَص

เรียงอักษรใหม่เป็นค�ำที่ถูกต้อง ْن َكِلَماٍت َكّوِ

วิเครำะห์ค�ำ ِل اْلَكِلَماِت َحّلِ

เขียนเสียงวรรณยุกต์ اُْكُتِب اْلَحَرَكاِت

ขีดเส้นใต้ َضْع َخطًّا َتْحَت

เติมรูปสระที่เหมำะสม َضْع َحْرَف اْلَمِد اْلُمَناِسِب

เติมเครื่องหมำยกำรออกเสียงให้อักษรมีเสียง
ยำวขึ้น

َضْع َحَرَكَة اْلَحْرِف اْلَمْمُدوِد

ท�ำให้ตัวอักษรออกเสียงซ�้ำ ِد الَحْرَف َشّدِ

ใส่เครื่องหมำย َضْع َعَلَمَة

สังเกตควำมแตกต่ำง َلِحِظ اْلَفْرَق

เติม"อัล"แล้วอธิบำยควำมหมำย ْد أَِضْف )اْل( َوَحّدِ

เขียนตำมค�ำบอก اُْكُتْب َما يُْمَلى َعَلْيَك

เลือก ِاْخَتْر
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กล่ำวค�ำที่เริ่มด้วยอักษรนี้ َهاِت َكِلَمًة َتْبَدأُ ِبَهَذا اْلَحْرِف

นับพร้อมผู้สอนและจ�ำ ِم َواْحَفْظ ُعدَّ َمَع الُمَعّلِ

ชี้ أَِشْر

เรียงตัวเลขใหม่ َرتِِّب األَْعَداَد

กล่ำวสองเดือนต่อไปนี้ ْهَريِن التَّاِلَيْيِن اْذُكِر الشَّ

แก้ไขค�ำตอบของคุณ ْح ِإَجاَبَتَك َصّحِ

ฝึกกับเพื่อนในห้อง َماِرْس َمَع َزِميِلَك

หัวข้อ اْلَعَناِوين

ตอนที่หนึ่ง ُل الِقْسُم األَوَّ

บทน�ำภำษำอำหรับ التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة

ตัวอักษร ُة الُحُروُف الِهَجاِئيَّ

แบบฟอร์มตัวอักษรและกำรสะกดค�ำ أَْشَكاُل ِكَتاَبِة الُحُروِف

ตัวอักษรที่ไม่สำมำรถถูกเชื่อมต่อกับตัวเหล่ำ
นี้

ُحُروٌف َل َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

ตัวอักษรที่สำมำรถถูกเชื่อมต่อกับตัวเหล่ำนี้ ُحُروٌف َتتَِّصُل ِبَما َبْعَدَها

เครื่องหมำยสระเสียงสั้น الَحَرَكاُت اْلَقِصيَرُة

สุกูน(ท�ำให้อักษรไม่มีเสียง) ُكون السُّ

เครื่องหมำยสระเสียงยำว اْلَحَرَكاُت الطَِّويَلُة

กำรเขียน الِكَتاَبُة

เครื่องหมำยซ�้ำพยัญชนะ ُة دَّ الشَّ

ตันวีน(สระซ้อน) التَّْنِويُن

เสียงที่เปล่งออกมำ,กำรออกเสียง النُّْطُق

ตัวอักษร,ค�ำ และรูปภำพ َحُروٌف َوَكِلَماٌت َوُصَوٌر

ตัวอักษรดวงอำทิตย์และดวงจันทร์ ْمِسيَُّة َوالَقَمِريَُّة الُحُروُف الشَّ

ตัวอักษรที่ออกเสียงคล้ำยกัน اْلُحُروُف اْلُمَتَشاِبَهُة ِفي النُّْطِق

จ�ำนวนจำกศูนย์(0)ถึงห้ำ(5) األَْعَداُد )0( ِصْفٌر - )5( َخْمَسٌة

ฮำใหญ่(هـ)และ ตำกลม(ة) اْلَهاُء )ـه( َوالتَّاُء اْلَمْربُوَطُة )ـة(

ค�ำคุณศัพท์ َفات الّصِ
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สีต่ำงๆ األَْلَواُن

วันต่ำงๆ ในสัปดำห์ أيَّاُم األُْسُبوِع

ปฏิทินอิสลำม َنِة اْلِهْجِريَِّة ُشُهَوُر السَّ

เดือนและฤดูของปี َنِة َنِة اْلِميَلِديَّة َوُفُصوُل السَّ ُشُهوُر السَّ

ทักทำยและอ�ำลำ التَِّحيَّاُت َوالَوَداُع

กำรกล่ำวต้อนรับและกำรถำมสำรทุกข์สุขดิบ َؤاُل َعِن الَحاُل التَّْرِحيُب َوالسُّ

กำรถำมชื่อคนและประเทศ َؤاُل َعِن اِلْسِم َوالَبَلِد السُّ

ตอนที่หนึ่ง-บทน�ำสู่ภำษำอำหรับ ُل - التَّْهِيَئُة اللَُّغِويَُّة الِقْسُم األَوَّ

ครอบครัว أُْسَرةٌ

เด็ก ِطْفٌل

เจ้ำหน้ำที่ َضاِبٌط

นักเรียน َطاِلٌب 

(เพศหญิง)นักเรียน َطاِلَبٌة

ครู,ผู้สอน ٌم ُمَعّلِ

(เพศหญิง)ครู,ผู้สอน َمٌة ُمَعّلِ

หมอ,นำยแพทย์,แพทยศำสตรบัณฑิต َطِبيٌب

นำงพยำบำล,ผู้รับใช้ในโรงพยำบำล,ผู้ช่วย
แพทย์

َضٌة ُمَمّرِ

อินทผลัมสุก َبَلٌح

ไข่ َبْيٌض

อินทผลัม,อินทผลัมแห้ง َتْمٌر

มะเดื่อ ِتيٌن

เนยแข็ง,ชีส ُجْبٌن

ขนมปัง ُخْبٌز

มะกอก َزْيُتوٌن

เนื้อ َلْحٌم

กระดำนด�ำ,กระดำน َسبُّوَرةٌ

คอมพิวเตอร์ َحاُسوٌب
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แผนที่ َخِريَطٌة

ปำกกำ َقَلٌم

หนังสือ ِكَتاٌب

สำมเหลี่ยม ُمَثلٌَّث

นำฬิกำ,เวลำ َساَعة

รูปภำพ,ภำพ ُصوَرةٌ

บ้ำน َبيٌت

อำคำร ِعَماَرةٌ

ประตู َباٌب

หน้ำต่ำง ُشبَّاٌك

บันได ُسلٌَّم

เครื่องปรับอำกำศ ُمَكّيٌِف

รถยนต์ َسيَّاَرةٌ

โทรศัพท์ َهاِتٌف 

เครื่องซักผ้ำ,เครื่องล้ำง اَلٌة َغسَّ

หมอน,เบำะ ِوَساَدةٌ

มีด يٌن  ِسّكِ

แปรงสีฟัน ُفْرَشاةٌ

แก้ว,ถ้วย ُكوٌب

เสื้อชุด َثوٌب

กระโปรง َتنُّوَرةٌ

เข็ม َدبُّوٌس

ดวงอำทิตย์ َشْمٌس

ดวงจันทร์ َقَمٌر

ปิระมิด َهَرٌم

ดอกกุหลำบ َوْرَدةٌ

แมว ِقطٌَّة
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แมลง,แมลงวันบ้ำน ُذَباَبٌة

โคลน,ดินเหนียว ِطيـٌن

กระเป๋ำเงิน ِمْحَفَظة

ดอลล่ำร์ ُدوَلٌر

ริยัล ِرَياٌل 

ซองจดหมำย َظْرٌف

แว่นตำ  َنظَّاَرةٌ

ลูกบอล ُكَرةٌ

มือ َيٌد

ธง,ผืนธง َعَلٌم

กระเป๋ำ,กระเป๋ำถือ,กระเป๋ำเอกสำร َحِقيَبٌة

บทน�ำกำรอ่ำนและกำรเขียน ْوِتيُّ اْلِقْسُم الثَّاِني - الَمْدَخُل الصَّ

ควำมรัก ِوَداد

เรำ,พวกเรำ َنْحُن

คุณ,ท่ำน أَْنَت

ไก่ َدَجاٌج

(เขำ)ออกไปแล้ว َخَرَج

อูฐ َجَمٌل

หมึก ِحْبٌر

ขวำน,ขวำนด้ำมเล็ก َفْأٌس

กษัตริย์,พระรำชำ َملٌك

ปลำ َسَمٌك

เหยี่ยว,เหยี่ยวนกเขำ َصْقٌر

ล็อค ُقْفٌل

ลูกดอก َسْهٌم

มด َنْمٌل

(เขำ)ตระหนัก,เข้ำใจ أَْدَرَك
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มอง اُْنظُْر

เชื่อมต่อ ِصْل

วำง َضْع

ฟัง ِاْسَتِمْع

หัว َرْأٌس

ผนัง ُسوٌر

ศำสนำ,ควำมเชื่อ ِديٌن

กระดำษ َوَرَقٌة

แขก َضْيٌف

ช้ำง ِفيٌل

วัน َيْوٌم

กระทิง,วัวตัวผู้ َثْوٌر

หนี้สิน َدْيٌن

ตลำด,สถำนที่ซื้อขำย ُسوٌق

รถไฟ ِقَطاٌر

ละมั่ง,กวำง َغَزاٌل

ไก่ตัวผู้ ِديٌك

กะบำบ َكَباٌب

แกะ,ลูกแกะ,เนื้อแกะ َخُروٌف

ข้อศอก ِذَراٌع

น�้ำตำล ُسكٌَّر

ถั่วชิกพี,เมล็ดถั่วชิกพี ٌص ُحمُّ

(เขำ)แตก,ชน َكَسَر

(เขำ)เปิด,ปลดล็อค َفَتَح

(เขำ)ท�ำ,ประดิษฐ์,ผลิต َصَنَع

(เขำ)เคลื่อนลง,ลงมำ َنَزَل

(เขำ)ออกไป,จำกไป َخَرَج
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(เขำ)คิด,ชี้แจงเหตุผล ِفْكٌر

(เขำ)รัก,ชอบ يُِحبُّ

ตำ َعْيٌن

หน้ำ ُوْجٌه

ตอนเช้ำ ُصْبٌح

ตอนเที่ยง ظُْهٌر

ตอนบ่ำย َعْصٌر

ดวงอำทิตย์ตก,ยำมเย็น َمْغِرٌب

ตอนกลำงคืน ِعَشاٌء

เช้ำตรู่ َسَحٌر

ดำบ َسْيٌف

แต่ละบุคคล َفْرٌد

หัวใจ َقْلٌب

หมำ َكْلٌب

เขำท�ำงำน َعَمٌل

พื้นฐำน,รำกฐำน أََساٌس

เฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้ำน أََثاٌث

(เขำ)ล้มเหลว َخاَب

(เขำ)หำยตัวไป َغاَب

เขำเสียโอกำส َحَرٌم

ควำมหวัง أََمٌل

ฤดูร้อน َصْيٌف

ประโยคง่ำยๆ และค�ำศัพท์พื้นฐำน ٌة القسم الثالث - َتَراِكيُب َوُمْفَرَداٌت َهامَّ

นี้ َهَذا

นี้(เพศหญิง) َهِذِه

ถนน َشاِرٌع

ศูนย์,ไม่มีค่ำ ِصْفٌر
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หนึ่ง َواِحٌد

สอง ِاْثَناِن

สำม َثَلَثٌة

สี่ أَْرَبَعٌة

ห้ำ َخْمَسٌة

หก ِستٌَّة

เจ็ด َسْبَعة

แปด َثَماِنَيٌة

เก้ำ ِتْسَعٌة

สิบ َعَشَرةٌ

สิบเอ็ด أََحَد َعَشَر

สิบสอง ِاْثَنا َعَشَر

สิบสำม َثَلَثَة َعَشَر

สิบสี่ أَْرَبَعَة َعَشَر

สิบห้ำ َخْمَسَة َعَشَر

ยี่สิบเอ็ด َواِحٌد َوِعْشُروَن

ยี่สิบสอง ِاْثَناِن َوِعْشُروَن

ยี่สิบสำม َثَلَثٌة َوِعْشُروَن

ยี่สิบสี่ أَْرَبَعٌة َوِعْشُروَن

ยี่สิบห้ำ َخْمَسٌة َوِعْشُروَن

ยี่สิบหก ِستٌَّة َوِعْشُروَن

ยี่สิบเจ็ด َسْبَعٌة َوِعْشُروَن

ยี่สิบแปด َثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن

ยี่สิบเก้ำ ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن

สำมสิบ َثَلثُوَن

สี่สิบ أَْرَبُعوَن

ห้ำสิบ َخْمَسون
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หกสิบ ِستُّوَن

เจ็ดสิบ َسْبُعوَن

แปดสิบ َثَمانُوَن

เก้ำสิบ ِتْسُعوَن

หนึ่งร้อย ِمائٌَة

ใคร َمْن

อะไร َما

ใช่ไหม? َهْل

ใช่ َنَعْم

ไม่,ไม่ใช่ َل

นำฬิกำปลุก ٌه ُمَنّبِ

น�้ำ ِمَياٌه

ปอนด์ ُجَنْيٌه

กำแฟ َقْهَوةٌ

หน้ำผำกหลำยหน้ำผำก ِجَباٌه

ผลไม้ َفاِكَهٌة

ฉัน أََنا

คุณ,ท่ำน أَْنَت

เขำ ُهَو

คุณ,ท่ำน أَْنِت

เธอ ِهَي

ที่นี่ ُهَنا

ที่นั่น ُهَناَك

ที่ไหน? أَْيَن

ใน,ที่,บน ِفي

ข้ำงบน,ด้ำนเหนือ,เหนือ,บน َفْوَق

ข้ำงบน,ด้ำนเหนือ,เหนือ,บน َعَلى
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ใต้,ด้ำนล่ำง,ข้ำงใต้ َتْحَت

ข้ำงหน้ำ,ก่อน أََماَم

ข้ำงหลัง,ที่ด้ำนหลังของ َخْلَف

ใหญ่ َكِبيٌر

เล็ก َصِغيٌر

สูง َطِويٌل

สั้น,เตี้ย َقِصيٌر

สะอำด َنِظيٌف

สกปรก َوِسٌخ

หนัก َثِقيٌل

เบำ َخِفيٌف

ใหม่ َجِديٌد

เก่ำ َقِديٌم

เปิด,ปลดล็อค َمْفُتوٌح

ปิด ُمْغَلٌق

คล่องแคล่ว َنِشيٌط

ขี้เกียจ َكْسَلُن

ง่ำย,ธรรมดำ َسْهٌل

ยำก,หนัก َصْعٌب

กำรสอบ,กำรทดสอบ اِلْمِتَحاُن

ขำว أْبَيُض

ขำว َبْيَضاُء

ด�ำ أَْسَوُد

ด�ำ َسْوَداُء

ฟ้ำ أَْزَرُق

ฟ้ำ َزْرَقاُء

แดง أَْحَمُر
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แดง َحْمَراُء

เหลือง أَْصَفُر

เหลือง َصْفَراُء

เขียว أَْخَضُر

เขียว َخْضَراُء

น�้ำตำล يٌّ
بُنِّ

น�้ำตำล ٌة يَّ
بُنِّ

ส้ม,สีส้ม بُْرتَُقاِليٌّ

ส้ม,สีส้ม ٌة بُْرتَُقاِليَّ

ม่วง َبَنْفَسِجيٌّ

ม่วง ٌة َبَنْفَسِجيَّ

วันเสำร์ ْبُت السَّ

วันอำทิตย์ األََحُد

วันจันทร์ اِلْثَنْين

วันอังคำร الثَُّلَثاُء

วันพุธ األَْرِبَعاُء

วันพฤหัสบดี الَخِميُس

วันศุกร์ الُجُمَعُة

มุฮัรรอม ُم الُمَحرَّ

เศำะฟัร َصَفٌر

รอบีอุลเอำวัล ُل َرِبيٌع األَوَّ

รอบีอุลอำเคร َرِبيٌع اآلِخُر

ญุมำดัลอูลำ ُجَماَدى األُوَلى

ญุมำดัษษำนียะฮฺ ُجَماَدى الثَّاِنَية

ร่อญับ َرَجٌب

ชะอ์บำน َشْعَباُن

รอมฎอน َرَمَضاُن
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เชำวำล اٌل َشوَّ

ซุลเกำะอ์ดะฮฺ ُذو اْلَقْعَدِة

ซุลหิจญะฮฺ ِة ُذو الِحجَّ

มกรำคม َيَناِير / َكانُوُن الثَّاِني

กุมภำพันธ์ ِفْبَراِير / ُشَباط

มีนำคม َماِرُس / آَزار

เมษำยน أَْبِريل / ِنيَسان

พฤษภำคม َمايُو / أَيَّار

มิถุนำยน يُوْنُيو / َحِزيَران

กรกฎำคม وز يُوْلُيو / َتمُّ

สิงหำคม أُُغْسطُس / آب

กันยำยน ِسْبَتْمبر / أَْيُلول

ตุลำคม ُل أُْكُتوَبر / ِتْشِريُن األَوَّ

พฤศจิกำยน نُوَفْمِبر / ِتْشِريُن الثَّاِني

ธันวำคม ُل ِديَسْمِبر / َكانُوُن األَوَّ

ฤดูใบไม้ผลิ ِبيُع الرَّ

ฤดูร้อน ْيُف الصَّ

ฤดูหนำว َتاُء الّشِ

ฤดูใบไม้ร่วง اْلَخِريُف

ตอนที่สี่-กำรแนะน�ำตนเอง اِبع - التََّعاُرُف الِقْسُم الرَّ

อรุณสวัสดิ์! َصَباُح الَخْيِر

อรุณสวัสดิ์! َصَباُح النُّوِر

สวัสดีตอนเย็น! َمَساُء الَخْيِر

สวัสดีตอนเย็น! َمَساُء النُّوِر

ลำก่อน! َلَمِة َمَع السَّ

แล้วพบกันใหม่! َقاِء ِإَلى الّلِ

อัสสลำมุอะลัยกุ้ม(ขอควำมสันติจงประสบแด่
ท่ำน)

َلُم َعَلْيُكْم السَّ
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วะอะลัยกุมุสสลำม(ขอควำมสันติจงประสบแด่
ท่ำน)

َلُم وَعَلْيُكُم السَّ

ยินดีต้อนรับ! أَْهًل َوَسْهًل

ด้วยควำมยินดี أَْهًل ِبَك

เป็นอย่ำงไรบ้ำง َكْيَف الَحاُل؟

สบำยดี!อัลฮัมดุลิ้ลละฮ์(กำรสรรเสริญเป็น
ของพระเจ้ำ!)

ِ ِبَخْيٍر َواْلَحْمُد للَّ

ยินดีต้อนรับ!,สวัสดี! َمْرَحًبا

ยินดีต้อนรับ!,สวัสดี! َمْرَحًبا ِبَك

ยินดีต้อนรับ!,สวัสดี! َمْرَحًبا

ยินดีต้อนรับ!,สวัสดี! َمْرَحًبا ِبِك

คุณชื่ออะไร? َما اْسُمَك؟

ผมชื่อมูฮัมหมัด ٌد ِاْسِمي ُمَحمَّ

คุณชื่ออะไร? َما اْسُمِك؟

ดิฉันชื่ออำมีนะห์ ِاْسِمي أَِميَنُة

คุณมำจำกไหน? ِمْن أَْيَن أنِت؟

ฉันมำจำกอียิปต์ أَنا ِمْن ِمْصَر

อียิปต์ ِمْصر

อัลบำเนีย أَْلَباْنَيا



14

Arabic - Tai

www.attakallum.com

ELEMENTARY LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلََساِسي
TAI َعَرِبي         

หน่วยที่1 -กำรแนะน�ำตนเอง اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - التََّعاُرُف

อัสสลำมุอะลัยกุ้ม! َلُم َعَلْيُكْم! السَّ

วะอะลัยกุมุสสลำม! َلُم! َوَعَلْيُكُم السَّ

อรุณสวัสดิ์! َصَباُح الَخْيِر!

อรุณสวัสดิ์! َصَباُح النُّوِر!

คุณเป็นอย่ำงไร?,เป็นอย่ำงไรบ้ำง? َكْيَف َحالَُك؟ / َكْيَف اْلَحاُل؟

สบำยดี อัลฮัมดุลิ้ลละฮ์/สบำยดี ِبَخْيِرٍ َواْلَحْمُد لِلِ. / ِبَخْيٍر.

ยินดีต้อนรับ!สวัสดี! أَْهًل َوَسْهًل! / َمْرَحًبا!

ด้วยควำมยินดี أَْهًل ِبَك. / َمْرَحًبا ِبَك.

คุณชื่ออะไร? َما اْسُمَك؟

ฉันชือ... ِاْسِمي …

คุณถือสัญชำติอะไร?/คุณมำจำกที่ไหน? َما ِجْنِسيَُّتَك؟ / ِمْن أَْيَن أَْنَت؟

ฉันเป็นคนอียิปต์/ฉันมำจำกอียิปต์ . / أََنا ِمْن ِمْصَر. أََنا ِمْصِرىٌّ

สวัสดีตอนเย็น! َمَساُء النُّوِر!

สวัสดีตอนเย็น! َمَساُء الَخْيِر!

ยินดีที่ได้รู้จัก َبٌة. ْفَنا. / ُفْرَصٌة َطّيِ َتَشرَّ

ยินดีที่ได้รู้จัก ْفَنا ِبَك./ ُفْرَصٌة َسِعيَدةٌ. َتَشرَّ

ลำก่อน/แล้วพบกันใหม่!/ขอพระเจ้ำคุ้มครอง! َلَمِة. ِفي أََماِن الِل./ َسلََّمك اللُ. َمَع السَّ

ลำก่อน/แล้วพบกันใหม่! َلَمِة! َقاِء./ َمَع السَّ ِإَلى الّلِ

งำน/หน้ำที่/อำชีพ َوِظيَفٌة / ِمْهَنٌة / َعَمٌل

นักแปล ُمَتْرِجٌم

คนงำน,ผู้ใช้แรงงำน َعاِمٌل

นักศึกษำ/นักเรียน َطاِلٌب / ِتْلِميٌذ

ครู/ผู้สอน/อำจำรย์ ٌس / أُْسَتاٌذ ٌم / ُمَدّرِ ُمَعّلِ

เพื่อน/เพื่อนร่วมงำน/เพื่อนร่วมชั้นเรียน َصِديَقٌة / َزِميَلٌة
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ช่ำงไม้ اٌر َنجَّ

ปลดเกษียณ ُمَتَقاِعٌد

นักหนังสือพิมพ์ َصَحِفيٌّ

โทรศัพท์เคลื่อนที่/โทรศัพท์มือถือ َهاِتٌف َمْحُموٌل

นักบัญชี ُمَحاِسٌب

อีเมลล์ َبِريٌد ِإِلْكِتُروِنيٌّ

โทรศัพท์บ้ำน َهاِتٌف َثاِبٌت / أَْرِضيٌّ

ที่อยู่ ُعْنَواٌن

ว่ำงงำน,ไม่มีงำนท�ำ َعاِطٌل

(เขำ)ท�ำงำน,ท�ำงำนหนัก َيْعَمُل

หน่วยที่2 -ครอบครัว اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اْلَعاِئَلُة

ครอบครัว/สมำชิกในบ้ำน أُْسَرةٌ / َعاِئَلٌة

ปู่/ตำ َجدٌّ

ย่ำ/ยำย ةٌ َجدَّ

บิดำ/พ่อ أٌَب / َواِلٌد

มำรดำ/แม่ أُمٌّ / َواِلَدةٌ

น้องสำว/พี่สำว أُْخٌت

น้องชำย/พี่ชำย أٌَخ

หลำนชำย/หลำนสำว َحِفيٌد)ةٌ(

พี่ชำย/น้องชำยฝำแฝด أٌَخ َتْوأٌَم

(ฝ่ำยพ่อ)ลุง/อำ َعمٌّ

(ฝ่ำยแม่)ลุง/น้ำ َخاٌل

(ฝ่ำยพ่อ)ป้ำ/อำ ٌة َعمَّ

(ฝ่ำยแม่)ป้ำ/น้ำ َخاَلٌة

คู่สมรส َزْوٌج

ภรรยำ َزْوَجٌة

(เขำ)อำศัยอยู่ َيْسُكُن
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(เธอ)เรียนอยู่ َتْدُرُس

(เขำ)ชอบ,รัก يُِحبُّ

ลูกชำย/ลูกสำว ِاْبٌن / ِاْبَنٌة )ج( أَْبَناٌء / َبَناٌت

เด็กชำย/เด็กหญิง;เด็กชำยหลำยคน/เด็ก
หญิงหลำยคน

َوَلٌد / ِبْنٌت - )ج( أَْوَلٌد / َبَناٌت

พ่อตำ/พ่อตำหลำยคน ِصْهٌر )ج( أَْصَهاٌر

ญำติ,เครือญำติ َقِريٌب )ج( أََقاِرُب

ชื่อเล่น/ชื่อเล่นทั้งหลำย َلَقٌب )ج( أَْلَقاٌب

ชำยโสด,ยังไม่แต่งงำน,คนโสด َعَزٌب

นำงสำว..,หญิงสำว آِنَسٌة

แต่งงำนแล้ว,สมรสแล้ว ٌج )ةٌ( ُمَتَزّوِ

คู่หมั้นชำย/คู่หมั้นหญิง َخاِطٌب / َمْخطُوَبٌة

ถนน,ทำง َطِريٌق

อำหำร َطَعاٌم

เจ้ำบ่ำว َعُروٌس

เจ้ำสำว َعِريٌس

พ่อตำ,พ่อผัว َحٌم

แม่ยำย,แม่ผัว َحَماةٌٌ

กำรตกแต่ง ِزيَنٌة

แขก/แขกหลำยคน ُضُيوٌف )م( َضْيٌف

ห้องโถงใหญ่,ห้องพัก,ห้องรับแขก َصالُوٌن

เฟอร์นิเจอร์,เครื่องตกแต่งบ้ำน أَثاٌث

(เขำ)แขวน ُق يَُعّلِ

(เขำ)รับ,พบ َيْسَتْقِبُل

(เขำ)เตรียม,ท�ำให้พร้อม يَُرتُِّب

(เธอ)ปรุงอำหำร َتْطُبُخ

(เขำ)นั่ง,นั่งลง َيْجِلُس

หน่วยที่3 -บทเรียน َراَسُة اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّدِ
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ชั้นเรียน,ระดับชั้น َصفٌّ

เครื่องฉำยภำพบนผนังหรือจอ َشاَشُة َعْرٍض

แปรงลบ,ยำงลบ ِمْمَحاةٌ

ประสบควำมส�ำเร็จxไม่ประสบควำมส�ำเร็จ َناِجٌح × َراِسٌب

ตะกร้ำขยะ َسلَُّة ُمْهَمَلٍت

โรงเรียน َمْدَرَسٌة

ชั้นหนังสือ َمْكَتَبٌة

พจนำนุกรม َقاُموٌس / ُمْعَجٌم

ขำดเรียนxมำเรียน َغاِئٌب × َحاِضٌر

หน้ำ َصْفَحٌة

ข้ำงหลัง,ที่ไกลออกไป َخْلَف / َوَراَء

ระหว่ำง َبْيَن

ด้ำนข้ำง,เคียงข้ำงกับ ِبَجاِنِب

ใต้,อยู่ข้ำงล่ำง َتْحَت / أَْسَفل

ไปทำงขวำ َعْن َيِميِن

ไปทำงซ้ำย َعْن َيَساِر

น�ำมำให้ฉัน َهاِت

ยกขึ้นxลดต�่ำลง ِاْرَفْع × ِاْخِفْض

เปิดxปิด ِاْفَتْح × أَْغِلْق

เอำไป!เอำนี่ไง! ْل ُخْذ / َتَفضَّ

มหำวิทยำลัย َجاِمَعٌة

คณะ ٌة يَّ
ُكّلِ

อย่ำงแน่นอนxเกือบจะ ْبِط× َتْقِريًبا ِبالضَّ

ดีxไม่ดี ٌد × َسّيٌِئ َجّيِ

อำหรับ,ภำษำอำหรับ ُة اللَُّغُة اْلَعَرِبيَّ

อังกฤษ,ภำษำอังกฤษ ْنِجِليِزيَُّة اللَُّغُة اْلِ

ฟิกฮ์/ศำสนบัญญัติ اْلِفْقُه
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ตัจวีด/กฎกำรออกเสียง التَّْجِويُد

ตัฟซีร/ค�ำอธิบำยอัลกุรอ่ำน التَّْفِسيُر

ประเพณีของท่ำนศำสดำ,ฮะดีษ اْلَحِديُث

จิตวิทยำ ِعْلُم النَّْفِس

ประวัติศำสตร์ التَّاِريُخ

ภูมิศำสตร์ اْلُجْغَراْفَيا

ช่วงลำพักผ่อน,วันหยุด ُعْطَلٌة

(เขำ)คำดคะเน َيظُنُّ

(เขำ)คิด,พิจำรณำ ُر يَُفّكِ

(เขำ)เริ่ม َيْبَدأُ

(เขำ)ท�ำเสร็จ َيْنَتِهي

(เขำ)เรียน َيْدُرُس

บทเรียน/กำรบรรยำย َدْرٌس / ُمَحاَضَرةٌ

ควำมเห็น/ควำมคิด َرْأٌي / ِفْكَرةٌ

กระบวนวิชำ,วิชำ ةٌ )ج( َمَوادُّ َمادَّ

(ส่วนหนึ่งของ)ข้อมูล َمْعُلوَمٌة )ج( َمْعُلوَماٌت

หน่วยที่4 -อำหำร اِبَعُة - الطََّعاُم اْلَوْحَدُة الرَّ

มื้ออำหำร َوْجَبٌة )ج( َوَجَباٌت

อำหำรเช้ำ اْلَفطُوُر

อำหำรกลำงวัน الَغَداُء

อำหำรเย็น الَعَشاُء

อิ่มxหิว َشْبَعاُن × َجاِئٌع

ตู้เย็น َجٌة َثلَّ

ผลไม้ َفاِكَهٌة )ج( َفَواِكُه

ของดอง طُْرِشي / ُمَخلٌَّل

ผัก ُخَضاٌر

ปลำ َسَمٌك
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ไก่,แม่ไก่ َدَجاَجٌة )ج( َدَجاٌج

พำย,แพนเค้ก َفَطاِئُر

ของหวำน َحْلَوى

กำแฟ َقْهَوةٌ

นม َلَبٌن / َحِليٌب

ไข่ َبْيٌض

น�้ำผึ้ง َعَسٌل

ชำ َشاٌي

น�้ำผลไม้ َعِصيٌر )ج( َعَصاِئُر

เนื้อ َلْحٌم )ج( لُُحوٌم

แยม,เยลลี่ ُمَربَّى

ขนมปัง ُخْبٌز

โยเกิร์ต َزَباِدي

เนย ُزْبَدةٌ

เนยแข็ง/ชีส ُجْبٌن

มะกอก َزْيُتوٌن

ถั่วชิกพีบดทอด َطْعِميٌَّة / َفلَِفُل

ข้ำว أُْرٌز

ถั่ว ُفوٌل

น�้ำตำล ُسكٌَّر

น�้ำ َماٌء )ج( ِمَياٌه

(เขำ)ทำน,รับประทำน,กิน َيْأُكُل / َيَتَناَوُل الطََّعاَم

(เขำ)ดื่ม َيْشَرُب

ร้ำนอำหำร َمْطَعٌم

ใบช�ำระสินค้ำ الِحَساُب

ใบเสร็จเก็บเงิน الَباِقي

ผู้รับบริกำร,ลูกค้ำ َزبُوٌن
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เมนู,รำยกำรอำหำร َقاِئَمُة الطََّعاِم

เด็กเสิร์ฟ,บริกร َعاِمُل اْلَمْطَعِم / َناِدٌل

กะบำบ َكَباٌب َمْشِويٌّ

ซุป,น�้ำแกง َحَساٌء

ลูกชิ้น ُكْفَتٌة

กุ้ง,กุ้งนำง َجْمَبِري

มันฝรั่งทอด ٌة َبَطاِطُس َمْقِليَّ

น�้ำมะนำว َعِصيُر َلْيُموٍن

น�้ำอัดลม,โซดำ ِمَياٌه َغاِزيٌَّة

แก้ว,แก้วน�้ำ َكْأٌس

ถ้วย ِفْنَجاٌن

ครึ่ง ِنْصٌف

ส�ำรองไว้,จองไว้xว่ำง َمْحُجوٌز×َخاٍل

แก้วน�้ำ ُكوٌب

ช้อน ِمْلَعَقٌة

มีด يٌن ِسّكِ

ส้อม َشْوَكٌة

จำน َطَبٌق

ที่ใส่น�้ำ ُزَجاَجُة َماٍء

ทิชชู,ผ้ำเช็ดปำก ِمْنِديٌل َوَرِقيٌّ

โต๊ะอำหำร َماِئَدةٌ / َطاِوَلٌة

น�้ำแร่ ٌة ِمَياٌه َمْعِدِنيَّ

เก็บเงินทอนไว้! ِاْحَتِفْظ

คุณต้องกำร... َتْطُلُب / تُِريُد

(เขำ)เรียกให้มำช่วย,เรียกใช้ يَُناِدي

ร้อนXเย็น َساِخٌن × َباِرٌد

กระหำยน�้ำxอิ่มแปล้ َظْمآُن / َعْطَشاُن × َريَّاُن
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ก่อนxหลัง َقْبَل × َبْعَد

หน่วยที่5 -เวลำและรำคำ اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اأْلَْوَقاُت َواأْلَْسَعاُر

เวลำ,เวลำนัดหมำย َمْوِعٌد / َوْقٌت

เวลำ1นำฬิกำพอดี الَواِحَدُة َتَماًما

อีก15นำทีจะ... ِإلَّ ُربًُعا

อีก20นำทีจะ... ِإلَّ ثُُلًثا

ครึ่ง... َوالنِّْصُف

ลูกจ้ำง/พนักงำน ُمَوظٌَّف

ตั๋ว َتْذِكَرُة َسَفٍر

ส�ำนักงำนสำยกำรบิน َمْكَتُب الطََّيَراِن

กลำงวันxกลำงคืน َنَهاًرا × َلْيًل

ผ่ำนไปสิบห้ำนำที بُُع َوالرُّ

หนึ่งชั่วโมง-หนึ่งนำที-หนึ่งวินำที َساَعٌة - َدِقيَقٌة - َثاِنَيٌة

สนำมบิน َمَطاٌر

เครื่องบิน َطاِئَرةٌ

รถไฟ ِقَطاٌر

รถประจ�ำทำง َحاِفَلٌة

ผ่ำนไปยี่สิบนำที َوالثُُّلُث

ใหม่xเก่ำ َجِديٌد × َقِديٌم

(เธอ)ไป َتْذَهُب

(เขำ)นอน َيَناُم

(เธอ)มำถึงที่ َتِصُل

ตอนเช้ำxตอนเย็น َصَباًحا × َمَساًء

ต่อไปxก่อนหน้ำ اِبُق التَّاِلي × السَّ

ก่อนเที่ยงxตอนบ่ำย َقْبَل الظُّْهِر × َبْعَد الظُّْهِر

สำยxก่อน ٌر ٌر × ُمَبّكِ ُمَتأَّخِ

ที่แลกเงิน َراَفِة َمْكَتُب الّصِ
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อัตรำ ِسْعٌر )ج( أَْسَعاٌر

เงินดอลล่ำร์สหรัฐ ُدوَلٌر أَْمِريِكيٌّ

เงินยูโร يُوُرو

เงินปอนด์ ُجَنْيٌه ِإْسِتْرِليِنيُّ

เงินปอนด์อียิปต์ ُجَنْيٌه ِمْصِريٌّ

เงินเยนญี่ปุ่น ِينٌّ َياَباِنيٌّ

เงินริยัลซำอุดิอำระเบีย رَياٌل ُسُعوِديٌّ

เงินดิรฮัมสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ِدْرَهٌم ِإَماَراِتيٌّ

เงินดินำรคูเวต ِديَناٌر ُكَوْيِتيٌّ

เงินตรำ ُعْمَلٌة )ج( ُعْمَلٌت

เงิน,เงินสด نُُقوٌد

เงินตุรกิชลีร่ำ ٌة ِليَرةٌ تُْرِكيَّ

เงินเหรียญ ٌة َفكَّ

ห้ำสิบเหรียญ َخْمُسوَن ِقْرًشا

เหรียญ/หลำยเหรียญ ِقْرٌش )ج( ُقُروٌش

(เขำ)แลกเงิน ُر يَُغّيِ

(เขำ)นับเงิน َيُعدُّ

ธนำคำร َبْنٌك / َمْصِرٌف

ธนำคำรกลำง الَبْنُك الَمْرَكِزيُّ

ห้ำสิบเหรียญ ِنْصُف ُجَنْيٍه

ยี่สิบห้ำเหรียญ ُربُُع ُجَنْيٍه

เวลำละหมำด َلِة َمَواِقيُت الصَّ

อำซำน,กำรเชิญชวนสู่กำรละหมำด اأْلَذاُن

ละหมำดซุบฮิ الَفْجُر

ละหมำดอิชรอก ُروُق الشُّ

ละหมำดศุฮฺริ الظُّْهُر

ละหมำดอัสริ الَعْصُر
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ละหมำดมัฆริบ الَمْغِرُب

ละหมำดอีชำอฺ الِعَشاُء

หน่วยที่6 -ช่วงลำพักผ่อน اِدَسُة - اْلُعْطَلُة اْلَوْحَدُة السَّ

หมู่บ้ำน/หลำยหมู่บ้ำน َقْرَيٌة )ج( ُقَرى

แม่น�้ำ/แม่น�้ำหลำยสำย َنْهٌر )ج( أَْنَهاٌر

ผู้เดินทำง ُمَساِفٌر

ช่วงลำพักผ่อน ِإَجاَزةٌ / ُعْطَلٌة

แผนกำร/หลำยแผนกำร ُخطٌَّة )ج( ُخَطٌط

คะแนนสอบ َنِتيَجُة الْمِتَحاَناِت

อุมเรำะห์(กำรแสวงบุญเล็ก) الُعْمَرُة

ฮัจญ์(กำรแสวงบุญ) الَحجُّ

ชำยฝั่ง,ชำยทะเล َساِحٌل / َشاِطُئ الَبْحِر

กำรสอบ,กำรทดสอบ اْمِتَحاٌن / ِاْخِتَباٌر

ใบอนุญำตขับขี่/ใบอนุญำตขับขี่หลำยใบ ُرْخَصٌة )ج( ُرَخٌص

กำรขับรถยนต์ يَّاَراِت ِقَياَدُة السَّ

(เขำ)เดินทำง يَُساِفُر

(เขำ)ตัดสินใจว่ำ ُر أَْن يَُقّرِ

(เขำ)ได้รับ َيْحُصُل َعَلى

(เขำ)ใช้จ่ำย َيْقِضي

(เขำ)วำง َيَضُع

เริ่มแรกxท้ำยที่สุด ًل × أَِخيًرا أَوَّ

หน้ำบูดบึ้ง َعاِبٌس

ยิ้ม ُمْبَتِسٌم

เมืองหลวง َعاِصَمٌة )ج( َعَواِصُم

َمْكَتَبُة اِلْسَكْنَدِريَِّة

เรือ/เรือหลำยล�ำ َسِفيَنٌة )ج( ُسُفٌن

มัสยิดประวัติศำสตร์ต่ำงๆ ٌة َمَساِجُد َتاِريِخيَّ
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แซนวิช/แซนวิชหลำยคู่ َشِطيَرةٌ )ج( َشَطاِئُر

ใจกลำงเมือง َوَسَط الَمِديَنِة

พิพิธภัณฑ์/หลำยพิพิธภัณฑ์ َمْتَحٌف )ج( َمَتاِحُف

บรรยำกำศ,อำกำศ الَجوُّ / الَهَواُء

ภูมิทัศน์ ٌة َمَناِظُر َطِبيِعيَّ

แม่น�้ำไนล์ يِل َنْهُر النِّ

ปิระมิด َهَرٌم )ج( أَْهَراَماٌت

(เขำ)พักผ่อนx (เขำ)อ่อนเพลีย َيْسَتِريُح × َيْتَعُب

(เขำ)ใช้เป็นประโยชน์ َيْسَتْمِتُع ِبـ

(เขำ)ถ่ำยภำพ َيْلَتِقُط ُصَوًرا

ควบคุมดูแล يُِطلُّ َعَلى

(เขำ)ดู يَُشاِهُد

หน่วยที่7 -ชีวิตประจ�ำวัน ُة اِبَعُة - اْلَحَياُة اْلَيوِميَّ اْلَوْحَدُة السَّ

(เขำ)นอน َيَناُم

(เขำ)อำบน�้ำละหมำด أُ َيَتَوضَّ

(เขำ)ท่องไปในอินเทอร์เน็ต ْنَتْرِنْت ُح اْلِ َيَتَصفَّ

(เขำ)สวม,สวมใส่ َيْرَتِدي / َيْلَبُس

(เขำ)ท�ำควำมสะอำด ُف يَُنظِّ

(เขำ)ล้ำง َيْغِسُل

(เขำ)ตื่น,ลุกขึ้น َيْسَتْيِقُظ / َيْصُحو

(เขำ)ละหมำด,ประกอบพิธีละหมำด يَُصّلِي

(เขำ)ถอดออก َيْخَلُع

(เขำ)ออกก�ำลังกำย(กีฬำ) َياَضَة يَُماِرُس الّرِ

(เขำ)ซื้อของ ُق َيَتَسوَّ

(เขำ)รีดผ้ำ َيْكِوي

(เขำ)ร้องเรียก َيتَِّصُل ِبـ

(เขำ)เยี่ยม َيُزوُر
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(เขำ)พบ يَُقاِبُل

(เขำ)บรรยำยสรุปเกี่ยวกับ َيطَِّلُع َعَلى

(เขำ)อำบน�้ำ َيْسَتِحمُّ / َيْغَتِسُل

(เขำ)กลับมำ َيْرِجُع / َيُعوُد

(เขำ)ช่วย يَُساِعُد

(เขำ)ผ่อนคลำย َيْسَتْرِخي

เวลำว่ำง أَْوَقاُت اْلَفَراِغ

ยุ่ง َمْشُغوٌل

เพื่อนบ้ำน َجاٌر )ج( ِجيَراٌن

ทุกวัน ُكلَّ َيْوٍم

เหนื่อยล้ำ ُمْتَعٌب

เหนื่อยxผ่อนคลำย َشاقٌّ × ُمِريٌح

ยำกxง่ำย َصْعٌب × َسْهٌل

ใกล้xไกล َقِريٌب × َبِعيٌد

ข้ำงใน اِخُل الدَّ

ข้ำงนอก الَخاِرُج

ผู้ถูกเชิญ َمْدُعوٌّ

เนินเขำ/เนินเขำต่ำงๆ َتلٌَّة )ج( ِتَلٌل

วิตกกังวลxพอใจ,มั่นใจ َقِلٌق × ُمْطَمِئنٌّ

สวนสำธำรณะ/หลำยสวนสำธำรณะ َهاٌت ٌه )ج( ُمَتَنزَّ ُمَتَنزَّ

(เขำ)ขอโทษ َيْعَتِذُر

(เขำ)บอกให้ทรำบเรื่อง ُغ يَُبّلِ

(เขำ)พบกับ يَتَقاَبُل / َيْلَتِقي

(เขำ)มำ َيْأِتي / َيِجيُء

(เขำ)ตอบ َيُردُّ / يُِجيُب

พวกเขำแยกทำง َيْفَتِرَقاِن

(เขำ)ไป َيْذَهُب
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(เธอ)ลืมxจ�ำได้ َتْنَسى× َتَتَذكَُّر

พวกเขำเดินทำงท่องเที่ยว َهاِن َيَتَنزَّ

หน่วยที่8 -สภำพอำกำศและเสื้อผ้ำ اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - اْلَجوُّ َواْلَمَلِبُس

สภำพอำกำศ اْلَجوُّ / الطَّْقُس / اْلَهَواُء

ข่ำว َخَبٌر )ج( أَْخَباٌر

ฤดูกำล َفْصٌل / َمْوِسٌم

ฤดูใบไม้ผลิ ِبيُع الرَّ

ฤดูร้อน ْيُف الصَّ

ฤดูใบไม้ร่วง الَخِريُف

ฤดูหนำว َتاُء الّشِ

มีแสงแดดมำก ُمْشِمٌس

มีเมฆมำก َغاِئٌم

แจ่มใส َصاٍف

มีพำยุ َعاِصٌف

ฟ้ำผ่ำ َبْرٌق

ฝน َمَطٌر )ج( أَْمَطاٌر

หมอก َضَباٌب

เมฆ َسَحاَبٌة

เมฆหนำ ُسُحٌب َكِثيَفٌة

หิมะ َثْلٌج )ج( ثُُلوٌج

คลื่น َمْوَجٌة

ต�่ำกว่ำศูนย์องศำ فر / ُمْنَخِفَضٌة َتْحَت الّصِ

สูง ُمْرَتِفَعٌة / َعاِلَيٌة

อบอุ่น َداِفٌئ

อุณหภูมิควำมร้อน/ควำมร้อน الَحرُّ / الَحَراَرُة

อุณหภูมิ َدَرَجُة الَحَراَرِة

ลม/ลมมำก ِريٌح )ج( ِرَياٌح
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มำกมำย َغِزيٌر / َكِثيٌر

ไม่แน่นอน ُمَتقّلٌِب

แห้งxเปียก َجافٌّ × َرْطٌب

ไม่หนำวจัด,ปำนกลำง ُمْعَتِدٌل

ระดับของควำมชื้น طُوَبِة َدَرَجُة الرُّ

ท้องฟ้ำxพื้นดิน َماُء × األَْرُض السَّ

คลื่นเย็นxคลื่นร้อน ةٌ َمْوَجٌة َباِرَدةٌ × َمْوَجة َحارَّ

ควำมเย็น الَبْرُد / الُبُروَدُة

ฟ้ำร้อง َرْعٌد

รุนแรง,เยือกเย็น َقاِرٌس / َشِديٌد

(เขำ)รู้สึก َيْشُعُر ِبـ

มันอยู่ในช่วง(ระหว่ำง...และ...) َتَتَراَوُح ... َبْيَن ... َو...

มันลดลง َيَتَساَقُط / َيْنِزُل / َيْهِطُل

หมวก َعٌة ُقبَّ

สะระบั่น/ผ้ำพันคอ ُكوِفيٌَّة / ِوَشاٌح

ถุงมือ, (คู่)ถุงมือ اَزاٌت اٌز )ج( ُقفَّ ُقفَّ

หมวกกลมไม่มีปีก َطاِقيٌَّة / َقَلْنُسَوةٌ

เสื้อแจ๊คเก็ต ُسْتَرةٌ / َجاِكٌت

กำงเกง,กำงเกงขำยำว َبْنَطُلون / َسَراِويٌل

ผ้ำขนหนู/ผ้ำขนหนูหลำยผืน ِمْنَشَفٌة )ج( َمَناِشُف

เสื้อคลุม ِمْعَطٌف )ج( َمَعاِطُف

ชุดชั้นใน ٌة َمَلِبُس َداِخِليَّ

เสื้อเชิ้ต/เสื้อเชิ้ตหลำยตัว َقِميٌص )ج( ُقْمَصاٌن

รองเท้ำกีฬำ ِحَذاٌء ِرَياِضيٌّ

ภูเขำ/ภูเขำหลำยภูเขำ َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

เข็มทิศ بُوْصَلٌة

ทิศเหนือxทิศใต้ َشَماٌل × َجنُوٌب
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ทิศตะวันออกxทิศตะวันตก َشْرٌق × َغْرٌب

ร่ม ٌة ِمَظلٌَّة / َشْمِسيَّ

ถุงเท้ำ/ถุงเท้ำหลำยคู่ َجْوَرٌب )ج( َجَواِرُب

ผ้ำผูกคอ,เนคไท ِرَباُط الُعنُِق

แว่นตำกันแดด ٌة َنظَّاَرةٌ َشْمِسيَّ

สีเทำ َرَماِديٌّ

สีน�้ำตำล يٌّ
بُنِّ

สีน�้ำเงินเข้ม ُكْحِليٌّ

สีส้มอ่อน بُْرتَُقاِلّي َفاِتٌح

สีส้มเข้ม بُْرتَُقاِلّي َغاِمٌق
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PRE-INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب قـَْبَل اْلُمتـََوسِِّط
TAI عربي

หน่วยที่1 -กำรเดินทำงผ่ำนกรุงไคโร َفُر َعْبَر اْلَقاِهَرِة اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - السَّ

เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร َضاِبُط َجَواَزاٍت

หนังสือเดินทำง َجَواُز َسَفٍر

ตั๋วเดินทำง ِبَطاَقُة ُوُصوٍل

ห้องพักผู้โดยสำรขำเข้ำ َصاَلُة الُوُصوِل

ผู้โดยสำร ُمَساِفٌر

ขำเข้ำxขำออก َقاِدٌم ِمْن )×( َذاِهٌب ِإَلى

รถรับจ้ำง,แท๊กซี่ َسيَّاَرُة أُْجَرة

สถำนีรถโดยสำร َمْوِقُف َحاِفَلٍت

ทิศทำง/ทิศทำงต่ำงๆ اتَِّجاٌه )ج( اتَِّجاَهاٌت

ระยะทำง َمَساَفٌة

เมตร ِمْتٌر

กิโลเมตร ِكيُلوِمْتٍر

สถำนีบริกำรน�้ำมัน َمَحطَُّة ِبْنِزيٍن

สี่แยก َتَقاطٌُع

สถำนีต�ำรวจ ِقْسُم ُشْرَطٍة

ที่ท�ำกำรไปรษณีย์ َمْكَتُب َبِريٍد

ร้ำนตัดผม َصالُوُن ِحَلَقٍة

ช่ำงตัดผม ٌق َحلَّ

ร้ำนขำยของขนำดใหญ่ َمَحلٌّ / ُسوَبرَماْرِكت

สัญญำณไฟจรำจร ِإَشاَرُة ُمُروٍر

โรงพยำบำล ُمْسَتْشًفى

ร้ำนขำยยำ ٌة َصْيَدِليَّ

จัตุรัส,สี่แยก َمْيَداٌن

ตรงกันข้ำม ُمَقاِبٌل
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ขวำ َيِميٌن

ซ้ำย َيَساٌر / ِشَماٌل

(เขำ)อยู่ใน يُِقيُم

(เขำ)มำถึง َيِصُل

(เขำ)เดิน َيِسيُر / َيْمِشي

พนักงำนต้อนรับ ُمَوظَُّف اِلْسِتْقَباِل

ห้อง ُغْرَفٌة / ُحْجَرةٌ

ห้องคู่ ُغْرَفٌة ُمْزَدِوَجٌة

ห้องเดี่ยว ُغْرَفٌة ُمْفَرَدةٌ

แบบฟอร์มจองโรงแรม َنُموَذُج َحْجِز اْلُفْنُدِق

ก้ำว ُخْطَوةٌ )ج( ُخطَُواٌت

บัตรเครดิต ِبَطاَقُة ِاْئِتَماٍن

ชั้นอำคำร َطاِبٌق )ج( َطَواِبُق

ขั้นตอนต่ำงๆ ِإْجَراَءاٌت

ลิฟท์ ِمْصَعٌد )ج( َمَصاِعُد

ทำงเดินในอำคำร اٌت َمَمرٌّ )ج( َمَمرَّ

เงินสด َنْقٌد

พักอยู่,อำศัยอยู่ ِإَقاَمٌة

(เขำ)เซ็นต์ ُع يَُوّقِ

(เขำ)กรอก َيْمَلُ

(มัน)ตื่นขึ้นมำ يُوِقُظ

หน่วยที่2 -ที่อยู่อำศัย َكُن اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - السَّ

เมือง َمِديَنٌة

เขต,อ�ำเภอ َحيٌّ / ِمْنَطَقٌة

อำคำร ِعَماَرةٌ / ِبَناَيٌة

ควำมเป็นเจ้ำของ َتْمِليٌك

อพำร์ทเมนท์ ٌة َشقَّ
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อพำร์ทเมนท์ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ٌة َمْفُروَشٌة َشقَّ

ระบบรักษำควำมปลอดภัย ِنَظاٌم أَْمِنيٌّ

คนเฝ้ำประตู اٌب َبوَّ

ไม่มีผู้อยู่อำศัยXมีผู้อยู่อำศัย َمْهُجوٌر )×( َمْعَموٌر

กำรบริกำรต่ำงๆ ِخْدَماٌت

รบกวนxเงียบ ُمْزِعٌج )×( َهاِدٌئ

ครัว َمْطَبٌخ

หอพักของมหำวิทยำลัย ٌة َمِديَنٌة َجاِمِعيَّ

หอพักนักเรียน ِب َسَكُن الطُّلَّ

ห้องอำบน�้ำรวม اٌم ُمْشَتَرٌك َحمَّ

กำรเช่ำ ِإيَجاٌر

อพำร์ทเมนท์ว่ำง ٌة َفاِرَغٌة / َخاِلَيٌة َشقَّ

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก,บริกำร َمَراِفُق

ไฟฟ้ำ/แก๊ส/น�้ำ َكْهَرَباُء / َغاٌز / ِمَياٌه

ห้องอำบน�้ำส่วนตัว اٌم ُمْسَتِقلٌّ َحمَّ

ส�ำนักงำนอสังหำริมทรัพย์ َمْكَتُب َعَقاَراٍت

นำยหน้ำ ِسْمَساٌر

เจ้ำของ,เจ้ำของอพำร์ทเมนท์ ِة قَّ َصاِحُب الشَّ

ตึกระฟ้ำ بُْرٌج

หรูหรำ,โอ่อ่ำ َفاِخٌر

ชั้นล่ำงxชั้นบน َطاِبٌق أَْرِضيٌّ )×( َطاِبٌق ُعْلِويٌّ

แบบฟอร์ม ِاْسِتَماَرةٌ

ห้องนอนเด็ก ُغْرَفُة أَْطَفاٍل

พรม اٌد اَدةٌ )ج( َسجَّ َسجَّ

เครื่องท�ำควำมร้อนไฟฟ้ำ اٌن َكْهَرَباِئيٌّ َسخَّ

เพดำนxพื้น ٌة َسْقٌف )×( أَْرِضيَّ

ที่ว่ำง ِمَساَحٌة
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เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ٌة أَْجِهَزةٌ َكْهَرَباِئيَّ

ผ้ำม่ำน ِسَتاَرةٌ )ج( َسَتاِئُر

ระเบียง,นอกชำน ُشْرَفٌة

ไม้กวำด,ที่ปัดกวำด ِمْكَنَسٌة

สวน َحِديَقٌة

โต๊ะคอมพิวเตอร์ َطاِوَلُة َحاُسوٍب

ตู้เสื้อผ้ำ ُدوَلٌب / ِخَزاَنُة َمَلِبَس

ห้องนอน ُغْرَفُة َنْوٍم

เครื่องมือในครัวเรือน ٌة أََدَواٌت َمْنـِزِليَّ

เครื่องเคลือบเซรำมิค ِسيَراِميٌك

หน่วยที่3 -สุขภำพ ُة حَّ اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - الّصِ

ศีรษะ َرْأٌس

ตำ/ตำหลำยตำ َعْيٌن )ج( أَْعُيٌن

จมูก أَْنٌف

หู أُُذٌن

คอ َرَقَبٌة

หัวใจ/หัวใจหลำยหัวใจ َقْلٌب )ج( ُقُلوٌب

กระเพำะอำหำร َمِعَدةٌ

ข้อต่อ,ข้อนิ้วมือ/หลำยข้อต่อ,หลำยข้อนิ้วมือ ِمْفَصٌل )ج( َمَفاِصُل

กระดูกต่ำงๆ ِعَظاٌم

ควำมเจ็บปวด/ควำมเจ็บปวดต่ำงๆ أََلٌم )ج( آَلٌم

อำกำรปวดศีรษะ ُصَداٌع

กำรอักเสบ ِالِتَهاٌب / ِاْحِتَقاٌن

ไข้หวัด َرْشٌح / ُزَكاٌم

อำกำรสั่น َرْعَشٌة

อำกำรคลื่นไส้อำเจียน َغَثَياٌن

กำรอำเจียน َقْيٌء
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อำกำรเวียนศีรษะ ُدَواٌر

อำกำรไอ,ไอ ُسَعاٌل

ควำมอ่อนเพลีย ِإْرَهاٌق / َتَعٌب / ِإْجَهاٌد

ไข้หวัดใหญ่ َبْرٌد / ِإْنِفْلَوْنَزا

ซีด َشاِحٌب

แข็งแรง,มีสุขภำพดี َصِحيٌح / َسِليٌم

ยำรักษำโรค,กำรให้ยำ َدَواٌء

ยำแก้ปวด ُمَسّكٌِن

เลือดไหล َنِزيٌف

(เขำ)รู้สึกเจ็บปวด َيَتأَلَُّم

(เขำ)ดีขึ้น,อำกำรดีขึ้น ُن َيَتَحسَّ

(เขำ)ติดเชื้อ,ทรมำนจำก يَُصاُب ِبـ...

(เขำ)สั่น َيْرَتِعُش

(เขำ)ขออนุญำต َيْسَتْأِذُن

ท้องน้อย,กระเพำะ َبْطٌن

อก,หน้ำอก َصْدٌر

ปำก َفٌم

ลิ้น ِلَساٌن

รักแร้ ِإِبٌط

แขนเสื้อ/หลำยแขนเสื้อ ُكمٌّ )ج( أَْكَماٌم

อำกำร/อำกำรต่ำงๆ َعَرٌض )ج( أَْعَراٌض

ควำมดันโลหิต ِم َضْغُط الدَّ

หูฟังของแพทย์ اَعٌة َسمَّ

เครื่องวัดอุณหภูมิ ِمْقَياُس الَحَراَرِة

ไข้หวัดใหญ่ َنْزَلُة بْرٍد

โรคเบำหวำน ُسكَِّريٌّ

โรคภัยไข้เจ็บ/โรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ مَرٌض )ج( أَْمَراٌض
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ใบสั่งยำ َوْصَفُة الِعَلِج

กำรฉีดยำ/กำรฉีดยำหลำยครั้ง ُحْقَنٌة )ج( ُحَقٌن

ยำเม็ดแบน/ยำเม็ดแบนหลำยเม็ด ُقْرٌص )ج( أَْقَراٌص

ยำเม็ด/ยำเม็ด ٌة )ج( ُحُبوٌب َحبَّ

ยำปฏิชีวนะ ُمَضادٌّ َحَيِويٌّ

ไขมัน/ไขมันต่ำงๆ ُدْهٌن )ج( ُدُهوٌن

วิตำมิน/วิตำมินต่ำงๆ ِفيَتاِميٌن )ج( ِفيَتاِميَناٌت

น�้ำหนัก الَوْزُن

(เขำ)ทุกข์ทรมำน,ประสบทุกข์ َيْشُكو ِمْن / يَُعاِني ِمْن

(เขำ)ตรวจสอบ َيْفَحُص

(เขำ)วัด َيِقيُس

(เขำ)ใช้ َيْسَتْعِمُل

(เขำ)ไอ َيْسُعُل

หน่วยที่4 -กำรซื้อของ ُق اِبَعُة - التََّسوُّ اْلَوْحَدُة الرَّ

แบบสอบถำม,กำรส�ำรวจควำมคิดเห็น ِاْسِتْبَياٌن

ศูนย์กำรค้ำ ٍق َمْرَكُز َتَسوُّ

สบู่ َصابُوٌن

ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดในครัวเรือน َفاٌت ُمَنظِّ

ผงซักฟอก َمْسُحوُق َغِسيٍل

มักกะโรนี َمَكُروَنٌة

น�้ำตำล ُسكٌَّر

น�้ำมัน َزْيٌت

น�้ำส้มสำยชู َخلٌّ

มะเขือเทศบด َصْلَصٌة

หมำกฝรั่ง لَُباٌن / ِعْلٌك

กิ๊บตัดผม ِمْشَبُك َشْعٍر

ของเล่น لُْعَبٌة
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ร้ำนค้ำ/ร้ำนค้ำหลำยร้ำน َمْتَجٌر )ج( َمَتاِجُر

อำหำรกระป๋อง ُمَعلََّباٌت

ร้ำนขำยของช�ำ اٌل َبقَّ

ตลำด ُسوٌق

ร้ำนขำยผัก/ร้ำนขำยผลไม้ ُخَضِريٌّ / َفاِكِهيٌّ

คนขำยเนื้อ اٌر َجزَّ

ผู้ขำยxผู้ซื้อ َباِئٌع )×( ُمْشَتٍر

สิ่งของที่ซื้อมำ ُمْشَتَرَياٌت

กำรขำยลดรำคำ َتْخِفيَضاٌت / ُعُروٌض

สดxเก่ำ َطاَزٌج )×( َباِئٌت

ล่อใจ ُمْغٍر

กล่อง,กระป๋อง ُعْلَبٌة

กล่องกระดำษ َكْرتُوَنٌة

ถุงพลำสติก ِكيُس ِبَلْسِتيٍك

กระสอบ ِجَواٌل

แป้ง َدِقيٌق

รำยกำรกำรซื้อของ ِق َقاِئَمُة التََّسوُّ

(เขำ)ซื้อxขำย َيْشَتِري )×( َيِبيُع

ถั่วลันเตำ ُء َباِزلَّ

หัวหอมใหญ่ َبَصٌل

มะเขือเทศ َطَماِطُم

แตงกวำ ِخَياٌر

แครอท َجَزٌر

ผักกำดหอม َخسٌّ

ผักชีฝรั่งเป็นก�ำ,พลำสลี่เป็นก�ำ ِحْزَمُة َبْقُدونٍُس

มะเขือยำว َباِذْنَجاٌن

พริก ُفْلُفٌل
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กะหล�่ำปลี ُكُرْنٌب

กระเทียม َثْوٌم

แตงโม يٌخ ِبطِّ

องุ่น ِعَنٌب

แอปเปิ้ล اٌح تُفَّ

ลูกพีช َخْوٌخ

ลูกแพร์ ْثَرى ُكمَّ

สตอเบอร์รี่ َفَراِوَلٌة

ชิ้นเล็กๆ َلْحٌم َمْفُروٌم

เนื้อบด َلْحٌم َشَراِئُح

ตับ ِكْبَدةٌ

เนื้อวัว َلْحٌم َبَقِريٌّ

เนื้อแกะ َلْحُم َضْأٍن

ตำชั่ง/ตำชั่งหลำยอัน ِميَزاٌن )ج( َمَواِزيُن

ผ้ำ ُقَماٌش

(ผู้หญิง)เครื่องแต่งกำย ُفْسَتاٌن

นิ่มxหยำบ َناِعٌم )×( َخِشٌن

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ َكاِبيَنٌة = ُغْرَفُة التَّْبِديِل

เสื้อเชิ้ตแขนสั้น َقِميٌص ِبِنْصِف ُكّمٍ

เสื้อเชิ้ตแขนยำว َقِميٌص ِبُكٍمّ

(เขำ)หั่น,ตัดแบ่งเป็นชิ้นๆ ُع يَُقطِّ

(เขำ)ชั่งน�้ำหนัก َيِزُن

(เขำ)ลอง ُب يَُجّرِ

หน่วยที่5 -งำน اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - اْلَعَمُل

วุฒิกำรศึกษำ َراِسيُّ ُل الّدِ الـُمَؤّهِ

หน่วยงำนกำรจ้ำงงำน َمْكَتُب التَّْوِظيِف

แผ่นป้ำยโฆษณำ/แผ่นป้ำยโฆษณำหลำย
แผ่น

َلِفَتٌة )ج( َلِفَتاٌت
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ต�ำแหน่งงำนว่ำง َوَظاِئُف َشاِغَرةٌ

กำรประกันสุขภำพ ِحيُّ التَّْأِميُن الّصِ

กำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคล ُة ْخِصيَّ الـُمَقاَبَلُة الشَّ

ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป ُة اِتيَّ يَرُة الذَّ الّسِ

กำรสมัครงำน َطَلُب الَعَمِل

โฆษณำย่อย َبٌة ِإْعَلَناٌت ُمَبوَّ

เว็บไซต์ َمْوِقٌع ِإِلْكِتُروِنيٌّ

ควำมใฝ่ฝัน ُحْلٌم )ج( أَْحَلٌم

กำรลำงำนที่ได้รับค่ำจ้ำง إَجاَزةٌ ِبأَْجٍر

เงินเดือน/เงินเดือนหลำยเดือน َراِتٌب )ج( َرَواِتُب

ควำมช�ำนำญ ُص التََّخصُّ

ประกำศนียบัตรรับรองประสบกำรณ์ َشَهاَدُة الِخْبَرِة

(เขำ)อดนอนทั้งคืน َيْسَهُر

ชำยหนุ่ม/คนหนุ่มหลำยคน َشابٌّ )ج( َشَباٌب

ผู้ใหญ่/ผู้ใหญ่หลำยคน َكْهٌل )ج( ُكُهوٌل

คนแก่/คนแก่หลำยคน َشْيٌخ )ج( ُشُيوٌخ

เจ้ำของบริษัท ِرَكِة َصاِحُب الشَّ

ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล ُمِديُر التَّْوِظيِف

ผู้รู้สึกผิดหวัง ُمْحَبٌط

ผู้ท�ำให้ผิดหวัง ُمْحِبٌط

กำรสูญเสีย/กำรสูญเสียต่ำงๆ َخَساَرةٌ )ج( َخَساِئُر

ก�ำไร/ก�ำไรต่ำงๆ ِرْبٌح )ج( أَْرَباٌح

คนปัดกวำด,คนท�ำควำมสะอำด اٌش = َعاِمٌل َفرَّ

รถบรรทุก َشاِحَنٌة

ตัวแทนฝ่ำยขำย َمْنُدوُب َمِبيَعاٍت

นโยบำยกำรประกัน َوِثيَقُة َتْأِميٍن

เลขำนุกำร ِسِكْرِتيَرةٌ
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กำรว่ำงงำน الَبَطاَلُة

ทักษะ/ทักษะต่ำงๆ َمَهاَرةٌ )ج( َمَهاَراٌت

ปัญหำ ُمْشِكَلٌة

(เขำ)เป็นเจ้ำของ,ครอบครอง َيْمِلُك

(เขำ)เชิญชวน َيْدُعو

(เขำ)ส�ำเร็จกำรศึกษำ(จำก) ُج َيَتَخرَّ

(เขำ)จินตนำกำร َيَتَخيَُّل

(เขำ)ประหลำดใจ َيْسَتْغِرُب

(เขำ)ยืนยันxคัดค้ำน ُب ُق )×( يَُكّذِ يَُصّدِ

(เขำ)ยอมรับxปฏิเสธ َيْقَبُل )×( َيْرُفُض

หน่วยที่6 -กำรท่องเที่ยว َياَرِة اِدَسُة - أََماِكُن ِللّزِ اْلَوْحَدُة السَّ

แออัด ُمْزَدِحٌم

ว่ำงเปล่ำ,ว่ำง َفاِرٌغ

สถำบัน َمَعَهٌد )ج( َمَعاِهُد

ที่อำบน�้ำสำธำรณะ اٌم َشْعِبيٌّ َحمَّ

มัสยิดอัลอุมำวีย์ الَمْسِجُد األَُمِويُّ

มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม َبِديٌع

ชำวต่ำงประเทศ أَْجَنِبيٌّ )ج( أََجاِنُب

กำรมอง,กำรเยี่ยมชม ُرْؤَيٌة = ُمَشاَهَدةٌ

น่ำสับสน ٌر ُمَحّيِ

ทวีป ةٌ َقارَّ

เอเชีย آْسَيا

ออสเตรเลีย أُْسُتَراْلَيا

ยุโรป أُوُروبَّا

แอฟริกำ ِإْفِريْقَيا

อเมริกำเหนือ َماِليَّة أَْمِريَكا الشَّ

อเมริกำใต้ ُة أَْمِريَكا الَجنُوِبيَّ
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ตลำดฮะมีดียะห์(ตลำด/สถำนที่ขำยของ) ُسوُق الَحِميِديَِّة

ประชำชน ْعُب = النَّاُس الشَّ

นกกระจอก ُعْصُفوٌر

ภำษำดั้งเดิมxภำษำพูด ُة الُفْصَحى × الَعاَميَّ

ชำยสุภำพ/คนสุภำพ َظِريٌف )ج( ظَُرَفاُء

ป้อมปรำกำร َقْلَعٌة

หิน َحَجٌر

วัฒนธรรม الثََّقاَفُة

ระยะใกล้xระยะไกล ِمْن ُقْرٍب × ِمْن بُْعٍد

วัตถุประสงค์,จุดประสงค์,เป้ำหมำย َغَرٌض = َهَدٌف

พัฒนำแล้วxด้อยพัฒนำ َرةٌ َمٌة = َحِديَثٌة×ُمَتأَّخِ ُمَتَقّدِ

ควำมแจ่มใส,ควำมปีติยินดี َمَرٌح

ด้ำนต่ำงๆ,ฝ่ำยต่ำงๆ أْنَحاء )م( َنْحَو

ฉันคุ้นเคยกับ ُف َعَلى أََتَعرَّ

ฉันหวังว่ำ أََتَطلَُّع ِإَلى

ฉันท�ำอุมเรำะห์(ฮัจญ์เล็ก) أَْعَتِمُر

เต้นท์ َخْيَمٌة

ปัญญำชน/ปัญญำชนทั้งหลำย َعاِلٌم )ج( ُعَلَماٌء

ซอเฮียะห์อัลบุคอรีย์ َصِحيُح الُبَخاِريُّ

ประเทศคำซัคสถำน َكاَزاِخْسَتاْن

ประเทศคีร์กีซสถำน ِقْرِغيِزْسَتاْن

ประเทศอุซเบกิสถำน أُوْزَبِكْسَتاْن

ประเทศเติร์กเมนิสถำน تُْرُكَماِنْسَتاْن

ประเทศทำจิกิสถำน َطاِجيِكْسَتاْن

ม้ำทั้งหลำย َخْيٌل

กำรล่ำสัตว์ َصْيٌد

กระเช้ำไฟฟ้ำ,รถกระเช้ำ ِتِلْفِريٌك
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เนินเขำ/เนินเขำต่ำงๆ َهَضَبٌة )ج( ِهَضاٌب

หลุมฝังศพ,สุสำน َقْبٌر

มัคคุเทศก์ ُمْرِشٌد ِسَياِحيٌّ

นกเหยี่ยว َصْقٌر

กำรท่องเที่ยว َجْوَلٌة

ก�ำหนดกำร,แผนกำร َبْرَناَمٌج

กำรประกวด,กำรแข่งขัน ُمَساَبَقٌة

ภูเขำ/ภูเขำหลำยภูเขำ َجَبٌل )ج( ِجَباٌل

เขื่อน َسدٌّ

(เขำ)เจริญเติบโตขึ้น,เติบโต َنَشأَ

มันครอบคลุมถึง َتُضمُّ

(เขำ)อยู่ َمَكَث = أََقاَم

ฉันหวัง,ฉันปรำรถนำ أََتَمنَّى أْن = أَْرُجو أْن

เกือบจะ أَْوَشَك

หน่วยที่7 -กีฬำ َياَضُة اِبَعُة - الّرِ اْلَوْحَدُة السَّ

สโมสร النَّاِدي

สนำม,ลำนบ้ำน الِفَناُء

สนำมเด็กเล่น الـَمْلَعُب

ฟุตบอล ُكَرُة اْلَقدِم

สนำม,สนำมกีฬำ اَحُة السَّ

ศูนย์กีฬำ َياِضيُّ الـَمْرَكُز الّرِ

สมรรถภำพทำงกำย ٌة ِلَياَقٌة َبَدِنيَّ

กีฬำส่วนบุคคล ِرَياَضٌة َفْرِديٌَّة

กีฬำยกน�้ำหนัก َرْفُع األَْثَقاِل

กีฬำว่ำยน�้ำ َباَحُة الّسِ

ดำว/ดำวหลำยดวง َنْجٌم )ج( نُُجوٌم

บำสเก็ตบอล ِة لَّ ُكَرُة السَّ
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กีฬำเป็นทีม ٌة ِرَياَضٌة َجَماِعيَّ

วอลเล่ย์บอล الُكَرُة الطَّاِئَرُة

วิ่ง الَجْرُي

กรีฑำ أَْلَعاُب الُقَوى

กำรเดิน الـَمْشُي

แฮนด์บอล ُكَرُة الَيِد

กำรแข่งขัน/กำรแข่งขันต่ำงๆ ُمَباَراةٌ )ج( ُمَباَرَياٌت

กำรเคลื่อนไหว الَحَرَكُة

น�้ำหนัก الَوْزُن

สติปัญญำ,ควำมฉลำด الَعْقُل

กำรออกก�ำลังกำย,กำรฝึกฝน,กำรฝึกซ้อม َتْمِريٌن / َتْدِريٌب

แข็งแรงxอ่อนแอ ِعيُف الَقِويُّ )×( الضَّ

วันกีฬำ َيْوٌم ِرَياِضيٌّ

มันเพิ่มขึ้นxมันลดลง َيِزيُد )×( َيْنُقُص

(เขำ)แข็งแรงขึ้นx (เขำ)อ่อนแอลง َيَقَوى )×( َيْضُعُف

(เขำ)พอใจกับ َيْكَتِفي ِبـ

(เขำ)ประชุมกับ َيْجَتِمُع

(เขำ)เข้ำร่วม َيْنَضمُّ ِإَلى

(เขำ)ฝึกซ้อมกีฬำ َيَتَريَُّض

ทีมชำติ ُمْنتَخٌب

ผู้รักษำประตู َحاِرُس الـَمْرَمى

ประตู الـَمْرَمى

กำรเตะลูกโทษ َضْرَبُة َجَزاٍء

ผู้เล่นหลัก َلِعٌب أََساِسيٌّ

ผู้ตัดสิน َحَكٌم أََساِسيٌّ

ผู้ช่วยผู้ตัดสิน َحَكٌم ُمَساِعٌد

ผู้เล่นส�ำรอง َلِعٌب اْحِتَياِطيٌّ
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ครูฝึกกีฬำ,ผู้ฝึกสอน ٌب ُمَدّرِ

ประเทศบรำซิล الَبَراِزيُل

ฟุตบอลโลก َكْأُس الَعاَلِم

ผลกำรแข่งขัน َنِتيَجُة الـُمَباَراِة

ผู้ชม ُجْمُهوٌر

ทีม َفِريٌق

ประตู َهَدٌف

ครึ่งเวลำ ِاْسِتَراَحٌة

ชนะเลิศ َبَطٌل

ต�ำแหน่งชนะเลิศ بُْطوَلٌة

ครึ่ง َشْوٌط

สิ่งที่เป็นคู่กัน َنِظيٌر

สนับสนุนxต่อต้ำน ِلَصاِلِح )×( ِضدَّ

ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง ُمَناِفٌس

(เขำ)ชนะx (เขำ)แพ้ َيُفوُز )×( َيْنَهِزُم

(เขำ)อนุมัติ,นับ َيْحَتِسُب

(เขำ)สกัด,ป้องกัน َيُصدُّ

(เขำ)ยิง ُد يَُسّدِ

(เขำ)ด�ำเนินกำร,สอน يُِديُر

(เขำ)ได้คะแนนเท่ำกัน,เสมอกัน َيَتَعاَدُل

(เขำ)ท�ำคะแนน يُْحِرُز

(เขำ,มัน)สนับสนุน ُع يَُشّجِ

(เขำ)แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ ُق َعَلى َيَشَرُح / يَُعّلِ

(เขำ)แพ้ ُع يَُضّيِ

หน่วยที่8 -ควำมทรงจ�ำต่ำงๆ اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - ِذْكَرَياٌت

สมัยก่อน,เวลำในอดีต َعْصٌر َقِديٌم

จดหมำย َبِريٌد
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คนส่งไปรษณีย์,บุรุษไปรษณีย์ َساِعي َبِريٍد

เทคโนโลยี ْكنُولُوْجَيا الّتِ

ลำยมือเขียน الَخطُّ الَيَدِويُّ

ขั้นตอนของกำรศึกษำ َمَراِحُل التَّْعِليِم:

ประถมศึกษำ,มัธยมศึกษำตอน
ต้น,มัธยมศึกษำตอนปลำย

اِلْبِتَداِئيَُّة، اِلْعَداِديَُّة، الثَّاَنِويَُّة

มหำวิทยำลัย,บัณฑิตวิทยำลัย ِراَساُت الُعْلَيا َجاِمَعُة، الّدِ

วงจรชีวิต َمَراِحُل الُعْمِر

วัยเด็ก,วัยหนุ่มสำว َباُب، الطُُّفوَلُة، الشَّ

วัยกลำงคน,วัยชรำ ْيُخوَخُة الُكُهَوَلُة، الشَّ

ยำนพำหนะสมัยก่อน َوَساِئُل ُمَواِصلٍت َقديَمٌة

ม้ำหลำยตัว/ม้ำ َخْيٌل )م( ِحَصاٌن،

ล่อหลำยตัว/ล่อ ِبَغاٌل )م( َبْغٌل،

ลำหลำยตัว/ลำ َحِميٌر )م( ِحَماٌر،

อูฐหลำยตัว/อูฐ ِإِبٌل )م( َجَمٌل / َناَقٌة

จักรยำน اَجٌة َدرَّ

สะอำดxปนเปื้อน ٌث َنِظيٌف )×( ُمَلوَّ

สภำพแวดล้อม الِبيَئُة

ควำมสว่ำงxควำมมืด َضْوٌء / نُوٌر )×( َظَلٌم

หลอดไฟฟ้ำ ِمْصَباٌح َكْهَرَباِئيٌّ

สิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ ُمْخَتَرَعاٌت

ประเทศแห่งกำรอพยพ الـَمْهَجُر

กำรเกษตร ِزَراَعٌة

แบ็ตเตอรี่ َبطَّاِريٌَّة

วิทยุ َراْديُو

(เขำ)เคยชินกับ ُد َيَتَعوَّ

(เขำ)แสดงควำมเคำรพ َيْحَتِرُم

(เขำ)เห็นใจ َيْعِطُف َعَلى
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(เขำ)สนทนำอย่ำงเพลิดเพลินในช่วงเย็น َيَتَساَمُر

(เขำ)เกิดx (เขำ)ตำย ُوِلَد، يُوَلُد )×( َماَت، َيَمْوُت

(ขี้ผึ้ง)เทียน َشْمَعٌة

บำดแผล/หลำยบำดแผล ُجْرٌح )ج( ُجُروٌح

รอยเย็บ ُغْرَزةٌ )ج( ُغَرٌز

แผลเป็น,รอยแผล أََثٌر )ج( آَثاٌر

วัยรุ่น/วัยหนุ่มสำว ُمَراِهٌق )×( الـُمَراَهَقُة

ชีวประวัติของท่ำนศำสดำ ِسيَرُة النَِّبّيِ

บรรดำสหำยผู้มีเกียรติ(ศอฮำบะห์) َحاَبُة الِكَراُم الصَّ

กระแสไฟฟ้ำ التَّيَّاُر الَكْهَرَباِئيُّ

สถำนที่แรก ُل الـَمْرَكُز األَوَّ

ชีวิตxควำมตำย َحَياةٌ )×( َمْوٌت

เจ็บปวด ُمْؤِلٌم

(เขำ)จุดไฟ,ก่อไฟ يُوِقُد

(เขำ)เย็บ َيِخيُط

(เขำ)ชื่นชมยินดีใน َيْفَرُح

(เขำ)บอก,บรรยำย َيْحِكي

(เขำ)ทอดทิ้ง,ล้มเลิก َيَدُع = َيْتُرُك

(เขำ)หกล้ม,ตก َيْسُقُط

(เขำ)เป็นแผล,ได้รับบำดเจ็บ,เจ็บปวด َيْجَرُح

(มัน)ถูกตัด,ตัดออก َيْنَقِطُع

(เขำ)เสียใจ,เศร้ำโศก َيْحَزُن
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INTERMEDIATE LEVEL GLOSSARY ُمْفَرَداُت اْلِكَتاِب اْلُمَتوسِِّط
TAI عربي

หน่วยที่1 - กำรอธิบำยลักษณะของคน اْلَوْحَدُة اأْلُوَلى - َوْصُف النَّاِس

กลม ُمستِدير

วงรี,รูปไข่ َبْيَضاِوّي

อ่อนนุ่ม ناِعم

แข็ง َخِشن

หยักศก د ُمَجعَّ

เป็นลอน ج ُمَموَّ

สีด�ำ أَْسود

สีขำว,สีเทำ أَْشَيب

สีบรอนด์ أَْشقر

ยำว طويل )ة(

สั้น قصير )ة(

กลำงๆ ط )ة( / معتِدل )ة( متوّسِ

ตรง ُمستقيم

โค้ง ُمْنَحٍن

แข็งแรง قِوّي )ة(

อ่อนแอ ضعيف )ة(

กล้ำมเนื้อ ذو َعَضلت

สีน�้ำผึ้ง َعَسِليَّة

สีด�ำ سوداء

สีฟ้ำ َزْرقاء

สีน�้ำตำล يَّة
بُنِّ

สีเขียว خضراء

กว้ำง,ใหญ่ واِسعة

แคบ َقة َضّيِ
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บำง,เล็ก َدِقيٌق / َصغير

ใหญ่ كبير / أَْفَطس

เข้ม َداِكنة

อ่อน َفاِتحة

สีน�้ำตำลอ่อน َقْمِحيَّة / ِحْنِطيَّة

สีขำว بيضاء

บรอนด์,ผมสีอ่อน َشْقراء

ซีดจำง شاِحبة

มีไฝ َوِسيم

น่ำเกลียด َقِبيح / َدِميم

รูปหล่อ,งำม أَِنيق

อ้วน َسِمين

ผอม َنِحيف

น�้ำหนักเฉลี่ย ط الَوْزن ُمَتَوّسِ

ตั้งครรภ์ َحاِمل

พิกำร,ทุพพลภำพ ُمَعاق

ตำบอด أَْعَمى / َفاِقد الَبَصر / َكِفيٌف

หูหนวก ْمع أََصمُّ / فاِقد السَّ

แพง َغالية

ถูก َرخيَصة

ใหม่ جديدة

ช�ำรุดทรุดโทรม,ขำดรุ่งริ่ง َباِلية / َرثَّة / قديمة

เรียบร้อย,เป็นระเบียบ ُمَهْنَدَمة / ُمَرتََّبة

ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง غير ُمَرتََّبة

มีหนวด ذو َشاِرب

มีเครำ ذو ِلْحَية / ُمْلَتٍح

เกลี้ยงเกลำ,ใบหน้ำเนียนเรียบ َحِليق
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ผู้หญิงสวมผ้ำคลุมผม َبة ُمَحجَّ

ผู้หญิงที่ปิดหน้ำ ُمْنَتِقَبة

ผู้หญิงไม่สวมผ้ำคลุม َجة / َساِفَرة ُمَتَبّرِ

เป็นแผลเป็น,มีรอย عليه أَثُر ُجُروح / نُُدوب

มีไฝ ذو - ذات َشاَمة / ذو - ذات َخاٍل

มีศีรษะล้ำน أَْصَلع )َصْلَعاء(

ไม่มีผม أَْقَرع )َقْرَعاء(

เด็ก ِطفل

วัยรุ่น/วัยหนุ่มสำว ُمراِهق

ชำยหนุ่ม شابٌّ

วัยกลำงคน َكْهل

หญิงชรำ عُجوز

แก่,ชรำ ُمِسنٌّ

ในวัยยี่สิบของเขำ في الِعْشرينيَّات

ในวัยสำมสิบของเขำ في الثَّلِثينيَّات

ในวัยสี่สิบของเขำ في األْرَبعينيَّات
บุคคลที่มีลักษณะเก็บตัวxชอบเข้ำสังคม/
บุคคลที่มีลักษณะเปิดเผย َخُجول / ِاْنِطَواِئّي × ِاْجِتَماِعي

เฉลียวฉลำดxโง่ ذِكّي × َغبّي

คล่องแคล่วxเกียจคร้ำน ُمجتهد / نِشيط × ُمْهِمل / َكْسلن

สุภำพxไม่สุภำพ ُمؤدَّب × قليل األدب / َوِقح

ใจดี,เห็นอกเห็นใจ َطّيِب / َحنُون / َعطُوف

หยำบคำย,โหดร้ำย َفّظ / غِليظ / قاٍس

พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่xละโมบ اع َقنُوع × َطمَّ

ซื่อสัตย์xกำรหลอกลวง,ไม่ซื่อสัตย์ صاِدق × كاِذب

สงบเสงี่ยมxเครียด هادئ × َعَصِبي

กล้ำหำญxขี้ขลำด ُشَجاع × َجَبان

หยิ่ง,จองหองxถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม ر / َمْغرور × ُمَتَواِضع َفُخور / ُمَتَكّبِ
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หุนหันพลันแล่น,ไม่ระมัดระวังxลังเลใจ د ر × ُمَتَرّدِ ُمَتَهّوِ

ใจกว้ำงxตระหนี่,ขี้เหนียว كريم × بخيل

เงียบสงบxชอบหำเรื่อง ُمَساِلم × َشِرس / ُعْدَواني

อดทนxเบื่อหน่ำย,หมดควำมอดทน َصُبور × َمُلول

ดื้อรั้นxยอมตำม,ที่เชื่อฟัง َعِنيد × ُمَتَفاهم / ُمِطيٌع

ช่ำงพูดxไว้ตัว,เงียบขรึม َثْرَثار × قليل الكلم

ตะกละ,หิวกระหำย َنِهٌم / أَُكوٌل

กลัว,ขี้ขลำด خائف / َمْذُعور

อำรมณ์เสีย,โกรธเคือง ُمتضايق / غضبان

โกรธจัด,แค้น,เดือดดำล َحاِنق / َهاِئج / ُمْغَتاظ

เบื่อหน่ำย ز ُمْشَمِئز / ُمَتَقّزِ

ตกใจกลัว,ประหลำดใจ,ตกตะลึง َمْصُدوم / َمْذُهول / ُمْنَدِهش
กระหำย,มีควำมปรำรถนำ,ควำมต้องกำร
อย่ำงมำก ُمْشَتاق

กวนโทสะ,ยั่วยุ ِاْسِتْفَزاِزي
หน่วยที่2 -งำนเทศกำลและโอกำสต่ำงๆ ทำง
ศำสนำ يِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة - اأْلَْعَياُد َواْلُمَناَسَباُت الّدِ

วันอำชูรอ(10เดือนมุฮัรรอม) َعاُشوراء
งำนเมำลิดวันเกิดท่ำนศำสดำ(12รอบีอุลเอำ
วัล) َمْولد النبي

คืนอิสรออ์-เมี๊ยะรอจ اِلْسَراء والِمْعراج

กำรถือศีลอดในเดือนรอมฎอน َصْوُم رمضاَن

วันตรุษอีดิ้ลฟิฏร์ ِعيُد الِفْطر الُمبارك

กำรแสวงบุญ(ฮัจญ์) الَحج

กำรวุกุฟที่ทุ่งอำรอฟะห์ َوْقَفُة َعَرفات

วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮำ ِعيد األَْضَحى الُمبارك

กำรดูเดือน ُرْؤَية الِهلل

กำรถือศีลอด يام الّصِ

กำรถือศีลอด,ผู้ถือศีลอดxไม่ถือศีลอด َصاِئم × ُمْفِطر
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กำรละศีลอด الفَطار

อำหำรซุโฮรในเดือนรอมฎอน ُحور السُّ
ละหมำดตะรอเวียะห์ในช่วงค�่ำคืนของเดือน
รอมฎอน َصلة التََّراِويح

ละหมำดกิยำมุลลัยลฺในเวลำกลำงคืน َصلة الِقَيام
กำรเอี๊ยะติกำฟ(กำรประกอบศำสนกิจค้ำงคืน
ในมัสยิด) الْعِتَكاف

คืนลัยละตุ้ลกอดร์(คืนแห่งพระก�ำหนดและ
อำนุภำพ) ليَلة الَقْدِر

ดุอำอฺกุนูดอ่ำนในละหมำด ُدعاء الُقنُوت

นักกอรีย์(ผู้ท่องจ�ำอัลกุรอำน) الَقاِرئ

อ่ำนอัลกุรอำนจบเล่ม َخْتُم القرآِن

กำรจัดเลี้ยงกำรกุศลในเดือนรอมฎอน حمن مائدُة الرَّ
ซะกำตอัลฟิฎเรำะห์(กำรจ่ำยทำนในช่วง
เดือนรอมฎอน) َزَكاة الِفْطر

ผู้เชี่ยวชำญเกี่ยวกับอิสลำม,ผู้น�ำศำสนำ
อิสลำม الُمْفِتي

ผู้น�ำศำสนำอิสลำมของอัลอัซฮัร شيُخ األزهر

กลำงแจ้ง,ที่โล่งแจ้ง الَخلُء
ละหมำดอีด(เนื่องในวันตรุษของศำสนำ
อิสลำม) صلة الِعيد

ของขวัญในงำนเฉลิมฉลอง الِعيِديَّة

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญำติ ِحم ِصلُة الرَّ

กำรสวมกอด,กำรโอบกอด ِعَناق

ค�ำอวยพร,ควำมปรำรถนำดี َتْهِنَئة
ควำมขัดแย้งกัน,ควำมไม่ลงรอยกันxกำร
เจรจำต่อรอง,กำรประนีประนอม ِخَصام × ُصْلح

เค้ก الَكْعك

ถั่วผสม,ขนมปังกรอบ َرات الُمَكسَّ

อินทผลัมแห้ง الَعْجَوة

ขนมหวำนตุรกี الَمْلَبن / الحلقوم

อินทผลัม,อินทผลัมแห้ง التَّْمر
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สองสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์(ในเมกกะห์และมะดี
นะห์) الَحَرمان الَشِريفان

ปลุกใจ,น่ำประทับใจ,ดึงดูดอำรมณ์ خاِشع / ُمؤثِّر

ค�ำแนะน�ำในกำรแสวงบุญ(ฮัจญ์) َفِريَضة الَحّجِ

แออัดยัดเยียด الْزِدحاُم

เขำอำรอฟำต جبُل عرفات

ควำมทุกข์ยำก,ควำมยำกล�ำบำก مشقة / صعوبة

สัตว์พลี,พลี,กำรพลี األُضحية

วันตัชรีก(11, 12และ13เดือนซุลหิจญะฮฺ) أيام التَّْشِريق الثلثة

แกะตัวผู้ الَكْبش / الَخُروف

แกะตัวเมีย النَّْعَجة

วัวตัวผู้ الثَّْور

วัวตัวเมีย الَبَقرة

อูฐ الَجَمل

อูฐตัวเมีย النَّاَقة

แพะตัวผู้ التَّْيس

แพะ الَعْنَزة

เขำสัตว์/เขำสัตว์หลำยเขำ قرن )ج( ُقرون

ล�ำตัว َبَدن / ِجسم

(เขำ)ฆ่ำสัตว์เป็นอำหำร,ฆ่ำ يذبح / َيْنَحر

(มัน)ขวิด َيْنَطح

แหลมคมxทื่อ,ไม่คม ة × الباِردة الَحادَّ

ผู้รีดผ้ำ اُء الَكوَّ

เชือกรองเท้ำ,สำยผูกรองเท้ำ ِرباط الحذاء

(เขำ)ขัดให้ขึ้นเงำ ُع يَُلّمِ

(เขำ)ให้ของขวัญ,ยกให้ يُْهِدي

(เขำ)เฉลิมฉลอง َيْحَتِفل بـ

หน่วยที่3 -น่ำขบขันมำก ا اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة - ُمْضِحٌك ِجدًّ
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พูดตลก,ล้อเล่น نُْكَتة / ُفَكاَهة / طُْرَفة / َناِدَرة

กำรหัวเรำะ/กำรยิ้ม ٌم َضِحٌك / َتَبسُّ
กำรหัวเรำะดังลั่น,เสียงหัวเรำะที่ดังระเบิด
ออกมำ َقْهَقَهٌة

ข�ำขัน,ที่ล้อเล่น,สนุกสนำน ِمزاٌَح
กำรเหน็บแนม,กำรล้อเลียนxควำม
เคำรพ,ควำมนับถือ ُسْخِريٌة / اْسِتْهَزاٌء / َتَهكٌُّم × ِاْحِتَراٌم

สันทนำกำร,ควำมบันเทิง َتْرويٌح / َتْرِفيٌه

ควำมเศร้ำ,ทุกข์ใจxควำมปีติยินดี,ควำมสุข رور الُحْزن / األََسى × الَفَرح / السُّ

กำรบรรจุลง َتْحميل / َتْنِزيل من النترنت

แฟ้มเอกสำร الِمَلفُّ

(มัน)ระเบิด يْنَفِجُر

ตรำบเท่ำที่,ตรำบใด ماَدام

(เขำ)รู้สึกตกใจ,สยดสยอง َفِزَع

น่ำรัก,น่ำขบขัน,ตลก َظِريٌف
ไม่รู้ท�ำนองคลองธรรม,หยำบคำย,ไม่น่ำ
สนใจ َسِمٌج

น่ำสนใจ,สนุกสนำน ُمْمِتٌع

น่ำเบื่อ,เหนื่อยอ่อน ُمِملٌّ

ควำมลับ,ที่เป็นควำมลับ ّي ِسّرِ

สำธำรณะ,เปิดเผย َعَلِنّي

ระบบเครือข่ำย َبَكة الَعْنَكُبوِتيَّة الشَّ

อินเทอร์เน็ต النترنت

กำรประชุม الُمْنَتَدى

ผู้ดูแล الُمْشِرف

สมำชิก األعَضاُء

หุ้นส่วน الُمَشاَرَكة

ข้อคิดเห็น التَّْعِليق

สถำนกำรณ์ َموِقف
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บริษัทกำรพิมพ์ َمْطَبَعة

ฟิสิกส์ الِفيزَياء

ขำดกำรศึกษำ,ไม่รู้หนังสือ,ไร้กำรศึกษำ يٌّ
أُّمِ

สำธำรณรัฐ ُجْمُهوِريَّة

กำรจับมือกัน ُمَصاَفَحة

ศำล الَمْحَكَمة

กำรประเมินค่ำ التَّْقِدير

เมื่อไม่นำนมำนี้,เมื่อเร็วๆ นี้ را ُمؤخَّ

ตัวแทน,ผู้แทน ُمَمثِّل

(เขำ)เผชิญหน้ำ,พบกัน ُض ِلـ َيَتَعرَّ

(มัน)ถูกพิมพ์ طُِبَع

(เขำ)ท�ำซ�้ำ ُد يَُرّدِ

(เขำ)ขัดขวำง,ห้ำม َيْمَنع

(เขำ)ท�ำโดยปรำศจำก,กระท�ำโดยปรำศจำก َيْسَتْغِني

(เขำ)ตรวจพบ,ค้นพบ َيْكَتِشُف

(เขำ)อ่ำนออกเสียง َيْتُلو

(เขำ,มัน)ท�ำให้ดีขึ้น يُْثِري

หน่วยที่4 -ธรรมชำติ اِبَعُة - الطَِّبيَعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

จักรวำล,เอกภพ/จักรวำลทั้งหลำย َكْون )ج( أَْكَوان

โลก/โลกต่ำงๆ َعاَلم )ج( َعَواِلم

สิ่งแวดล้อม ِبْيَئة )ج( ِبيَئات

มหำสมุทร/มหำสมุทรหลำยแห่ง ُمِحيط )ج( ُمِحيطات

ทะเลทรำย/ทะเลทรำยหลำยแห่ง َصْحَراء )ج( َصَحاَرى

ป่ำ/ป่ำหลำยป่ำ َغاَبة )ج( َغاَبات

ดิน,พื้นดิน تُْرَبة )ج( تَُرب

แนวปะกำรัง ِشَعاب َمْرَجاِنيَّة

เกำะ/เกำะหลำยเกำะ َجِزيرة )ج( ُجُزر
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ถ�้ำ/ถ�้ำหลำยถ�้ำ َكْهف )ج( ُكُهوف

สิ่งมีชีวิต,สิ่งมีตัวตน َكاِئن )ج( َكاِئنات

พืชป่ำ ية َنَباَتات َبّرِ

นกล่ำเหยื่อ طُُيور َجاِرَحة

สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์,สัตว์หำยำก َحَيوانات َناِدَرة

แผ่นดินไหว ِزْلَزال )ج( َزَلِزل

ภูเขำไฟ بُْرَكان )ج( َبَراِكين

น�้ำท่วม/อุทกภัย َفَيَضان )ج( َفَيَضانات

พำยุเฮอริเคน,พำยุทอร์นำโด ِإْعَصار / َزْوَبَعة

พำยุเฮอริเคนต่ำงๆ,พำยุทอร์นำโดต่ำงๆ )ج( أََعاِصير / َزَواِبع

ภำวะมลพิษ,สิ่งเจือปน َثات الُمَلّوِ

ควัน ُدَخان

ขยะ,สิ่งไร้สำระ,ปฏิกูล نَُفاَيات

ไอเสียจำกรถ يارات َعاِدم السَّ

เพลิง,เปลวไฟ َحِريق

ยำฆ่ำแมลง ُمِبيَدات َحَشِريَّة

เปล่งออกมำจำก,เพรำะ ُمْنَبِعث
ให้โทษ,ก่อให้เกิดอันตรำยxมีประโยชน์,เป็น
ผลดี َضاّر × َناِفع

ซึ่งเป็นอันตรำย,เป็นพิษ َساّم

อันตรำย,เสี่ยงภัย َخِطير

ท�ำลำย,อันตรำยถึงตำยได้,ท�ำให้ตำย ُمْهِلك

เจตนำ,คิดรอบคอบ د ُمَتَعّمِ

ไม่ระวัง,สะเพร่ำ,ขำดควำมรับผิดชอบ ُمْسَتْهِتر

ไม่น่ำเอำจริงเอำจัง,ไม่ส�ำคัญ َعاِبث

โดยเผลอไป,ไม่เอำใจใส่,เพิกเฉย ُمْهِمل

ส�ำคัญ,ยกระดับขึ้น,สูง َشاِهق

ใหญ่โต,กว้ำงขวำง,กว้ำง َشاِسع
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ไกล,ห่ำงไกล,ไกลออกไป َناٍء

ฝนตกปรอยๆ َواِبل

บริสุทธิ์,สะอำด َنِقّي

(เขำ)หำยใจไม่ออก,ส�ำลัก َيْخَتِنق

(เขำ)ขจัดสิ่งปนเปื้อน ر يَُطّهِ

(เขำ)ท�ำโทษ,ลงโทษทัณฑ์ يَُعاِقب

(เขำ)ฝัง َيْدِفن

(มัน)ไหม้,ลุกไหม้ َيْشَتِعل

(มัน)ให้อำหำรกับ,ถูกจัดเตรียมด้วย ى َيَتَغذَّ

(เขำ)หลบหนี(อันตรำย) َيْنُجو

(เขำ)ท�ำให้เสียหำย,ท�ำลำย يُْفِسد

(เขำ)ซ่อมแซม,ปรับปรุง,แก้ไข يُْصِلح

(เขำ)หลง َيْفِقد

(เขำ)ต่อสู้ يَُكاِفح

(เขำ)โยนลง,วำง يُْلِقي

(เขำ)ไปให้พ้น,จำกไป,ออกไป َيْغُرب

(เขำ)เท,ระบำยออก َيُصّب

โรงงำน,โรงงำนอุตสำหกรรม َمْصَنع

ตับ ِرئَة

อันตรำย,ควำมพินำศ,กำรท�ำลำย َتْهُلَكة
ควำมไว้วำงใจ,ควำมเชื่อใจ,ควำมเชื่อ
ถือ,ควำมศรัทธำ ِثَقة

ผู้ประกำศ ُمِذيع

ผู้เข้ำชม,ผู้ชม,ผู้ดู ُمشاِهد

ผู้สื่อข่ำว,นักข่ำว ُمَراِسل

แขก َضيف

โปรแกรม/โปรแกรมต่ำงๆ َبْرَناَمج )ج( َبَراِمج

ถ่ำยทอดสด,ก�ำลังถ่ำยทอด على الهواء / ُمَباِشر
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กำรวำงแผน َتْخِطيط

พื้นดินxทะเล × الَبحر الَبرُّ

กำรเดินทำงทำงบก يَّة × َرَحلت َبّرِ

กำรเดินทำงทำงทะเล َرَحلت َبْحرية

กำรตั้งแคมป์ التَّْخِييم

งำนอดิเรก/งำนอดิเรกต่ำงๆ ِهَواَية )ج( ِهَواَيات

ทรำย َرْمل )ج( ِرَمال

กิจกรรม/กิจกรรมต่ำงๆ َنَشاط )ج( َنَشاَطات

ฟืน,ไม้ َحَطب

อำหำรที่เป็นที่นิยม َوَجبات َشْعِبيَّة

กำรประกอบอำหำร َطْهي

กำรเตรียม تحضير

แคมป์/แคมป์ต่ำงๆ ُمَعْسَكر )ج( ُمَعْسَكرات
กำรท�ำสมำธิ,กำรพิจำรณำใคร่ครวญ,กำร
ไตร่ตรอง ل التََّفكُّر = التَّأَمُّ

กำรสงบใจ,สมถะ َراَحٌة نفِسيَّة

กำรแบกรับควำมรับผิดชอบ ل الَمْسؤوِليَّة َتَحمُّ

กำรพึ่งพำตนเอง,กำรไว้ใจตัวเอง العِتَماُد على النَّْفس

กำรแสดงพฤติกรรมไม่ดี,ควำมประพฤติไม่ดี ُسُلوِكيَّاٌت َسْلِبيَّة

กำรแสดงพฤติกรรมดี,ควำมประพฤติดี ُسُلوِكيَّاٌت ِإيَجاِبيَّة

โดยย่อ,โดยสังเขป,โดยสรุป ِباْخِتَصاٍر

เมื่อไม่นำนมำนี้,เมื่อเร็วๆ นี้ اآلِوَنة األِخيرة

สิ่งมีชีวิตต่ำงๆ مْخُلوقات ِفْطِريَّة

มีคุณค่ำ,ล�้ำค่ำ,ประเมินค่ำมิได้ َقّيَِمة

ลึก,คิดลึกซึ้ง َعِميَقة
โดยเฉพำะ,จ�ำเพำะเจำะจง,แน่ชัด,ระบุ
ชัดเจน د ُمَحدَّ

(มัน)ส่งผล,มีอิทธิพลต่อ,ท�ำให้ประทับใจ يَُؤثِّر على

(เขำ)ต้องกำรจะ,พอใจที่จะ َيَودُّ أن
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ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับ,ฉันถูกแจ้งให้ทรำบเกี่ยว
กับ أَطَِّلع

(เขำ)ท�ำให้ร�ำคำญ,รบกวน يَُضاِيق

(เขำ)โยกย้ำย,ก�ำจัด,เอำออกไป يُزِيل
(เขำ)ท�ำลำย,ท�ำให้พินำศ,ท�ำให้เกิดควำม
เสียหำย,ท�ำให้เสียหำย ر يَُدّمِ

(เขำ)น�ำมำใช้,ท�ำให้ปฏิบัติได้,ท�ำให้บรรลุผล يَُطّبِق

(เขำ)ขจัดปัญหำ,ขจัดออกจำกตัวเอง َيَتَخلَّص ِمن

(มัน)ให้ก�ำลังใจ,ให้ควำมมั่นใจ ع على يَُشّجِ

สิ่งปฏิกูล ُمَخلََّفات / نَُفاَيات

หลักปฏิบัติ َمْبَدأ )ج( َمَباِدئ

รำยละเอียดต่ำงๆ َتَفاِصيل
รหัสสืบค้นข้อมูลซึ่งระบุแหล่งที่อยู่ของ
ทรัพยำกรที่ต้องกำร َراِبط

อำณำเขต,แวดวง َمَجال

หุ้นส่วน,กรรมสิทธิ์รวม َشَراَكة

หน่วยที่5 -ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة - َثَقاَفاٌت ُمْخَتِلَفٌة

ประเพณีตกทอด,ขนบธรรมเนียมประเพณี تَُراٌث

กำรแสดงพื้นบ้ำน ُعُروٌض َشْعِبيَّة

อำหำรตะวันออก أطباٌق َشْرِقيَّة

กำรเต้นร�ำพื้นบ้ำน َرْقٌص َشْعِبيٌّ

กำรหมุนตัวของแดร์วิช,พิธีกรรมของเมำลำวี ْقَصة الَمْوَلِويَّة الرَّ

กำรแต่งงำน األَْعَراُس واألَْفراح

กำรแต่งกำยพื้นบ้ำน,กำรแต่งกำยแบบดั้งเดิม أَْزَياٌء َشْعِبيَّة

งำนเทศกำล ِمْهَرَجان

จิตรกรรม يَّة
لْوَحات َفنِّ

รูปปั้นขนำดเล็ก/รูปปั้นขนำดเล็กหลำยอัน َمات ٌم )ج( ُمَجسَّ ُمَجسَّ

เพลงชำติ أَناِشيُد وطِنيَّة

แมนดิ อำหำรเยเมน الَمْنِدي الَيَمِنيُّ
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แมนซำฟ อำหำรจอร์แดน الَمْنَسف األُْرُدِني

มักลูบำ อำหำรซีเรีย وِريَّة الَمْقُلوَبة السُّ

ฟำลำฟิล อำหำรปำเลสไตน์และซีเรีย ورية الَفَلِفل الِفلسِطينية والسُّ
กับซำ อำหำรซำอุดิอำระเบียและประเทศ
ต่ำงๆ ในอ่ำวเปอร์เซีย عوِدية أو الَخِليِجيَّة الَكْبَسة السُّ

กุชำรี อำหำรอียิปต์ الُكَشِري المصري

กุซกุซ อำหำรโมร็อคโคและแอฟริกำเหนือ الُكْسُكِسي أو الَمْفُتول في َشمال إفريقيا

ชำเขียวผสมมิ้นท์ของแอฟริกำเหนือ اي األخضر الُمَنْعَنع في َشمال إفريقيا الشَّ

ชีคอฟแท อำหำรตุรกี َئة في تركيا )ِتِشي كفته( الُكْفَتة النَّّيِ

เค้กเยอรมัน الَكْعك األَلَماني

เนื้อม้ำในเอเชียกลำง لحم الِحصان في آسيا الوسطى

นมม้ำหมัก ของคนบำงกลุ่มในเอเชียกลำง ألباُن الخيِل في آسيا الوسطى

กำรสักเฮนน่ำ َنْقُش الِحنَّاء

กุหฺล์,ที่เขียนขอบตำ الُكْحل

กำรโค้งทักทำยของชำวญี่ปุ่น التَِّحيَّة الَيابانية
ชุดกิโมโน(เครื่องแต่งกำยแบบดั้งเดิมของ
ชำวญี่ปุ่น) ّي الياباني )الِكيُمونُو( )الّزِ

ต่อมำ,ก�ำลังจะมำ الُمْقِبل

สิ่งที่มีขนำดเล็ก ُمَصغَّر

มีศิลปะ َفنِّي

ดิบ,ยังไม่สุก َنّيِئ

แบบดั้งเดิม,ประเพณีนิยม,ธรรมเนียม َتْقِليدي

เป็นที่นิยม,พื้นบ้ำน َشْعِبّي

ประจ�ำชำติ,คนพื้นเมือง,เป็นของพื้นเมือง وطني

ทำงตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก َشْرِقي

เป็นหนึ่งเดียว,เด่น,ลักษณะเฉพำะ ُمَميَّز

ทำงวัฒนธรรม ثَقافي

ตำมจำรีตประเพณี,ประเพณีนิยม تَُراثي
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กระตือรือร้น,แสดงควำมรู้สึกอย่ำงมำก,ที่น่ำ
ตื่นเต้น َحَماِسي

ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในเขตร้อน,เขตร้อน
ของโลก ِاْسِتوائي

สว่ำงไสว,เรือง,เปล่งปลั่ง,เจิดจ้ำ َزاٍه

(เขำ)เตรียมพร้อม,ท�ำ يُنظِّم

(มัน)ดึงดูด يْجِذب

ปีก/ปีกทั้งหลำย َجَناح )ج( أَْجِنَحة

อย่ำงต่อเนื่อง,เป็นแถวเป็นแนว على التَّوالي

ซอสมะเขือเทศ ْلَصة الصَّ

ซอสกระเทียม َدقَّة الثَّْوم

ภูมิภำคทะเลด�ำ ِمنَطقة البحر األسود

ภูมิภำคแถบเส้นศูนย์สูตร المنطقة الْسِتوائية

คุณลักษณะเฉพำะ,คุณลักษณะ َطابع

องค์กำรสหประชำชำติ(UN) ُمَنظََّمة األَُمم المتَِّحَدة

ศำสนำ ين الّدِ

กำรเมือง َياسة الّسِ

เศรษฐกิจ الْقِتَصاد

ทำงทหำร الَعْسَكِريَّة

ภำษำท้องถิ่น اللََّهَجات

ควำมประทับใจ ِاْنِطَباع

ภำษำพูด,ค�ำสแลง يَّة الَعاِمّ

ภำษำอำหรับดั้งเดิม الُفْصَحى

หลักสูตร َمْنَهج
ภำวะอันตรำย,ควำมทุกข์ยำก,ควำมยำก
ล�ำบำก َداِئد الشَّ

ช่วยเหลือ,สงเครำะห์ أَْعَوان

ควำมพยำยำม,ควำมมำนะ ُمَحاَولت

มูลนิธิ,องค์กร,บริษัท َسة ُمَؤسَّ
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(เขำ)เริ่มต้น,เริ่ม,เริ่มด�ำเนินกำร يَُباِدر إلى

(มัน)ครอบครอง,ได้รับ,ได้รับเกียรติให้ َيْحَظى ِبـ

(มัน)เหมำะกับ,เหมำะสมกับ,คล้องกับ َيِليُق ِبـ

(เขำ)เข้ำร่วมกลุ่มกับ,ร่วมมือกับ َيْخَتِلُط ِبـ

(เขำ)หวัง,คิดว่ำจะได้รับ,คำดหวัง َيْأُمل أَْن

(มัน)แพร่หลำยใน,กระจำยผ่ำน َيُسود

(เขำ)รอบรู้,ได้รับควำมช�ำนำญใน,ถนัดใน يُْتِقُن

(เขำ)ค้ำงแรม, (เขำ)ค้ำงคืน َباَت - َيِبيُت

พัฒนำแล้ว,ที่อยู่น�ำหน้ำ ر ُمَتَطّوِ

เอำจริงเอำจัง,จริงจัง,ท�ำงำนหนัก َجادٌّ

หน่วยที่6 -ภำษิต,ส�ำนวนต่ำงๆ,คติพจน์ اِدَسُة - أَْمَثاٌل َوَتْعِبيَراٌت َوِحَكٌم اْلَوْحَدُة السَّ

ภำษิต/ภำษิตต่ำงๆ َمَثل )ج( أَْمَثال

คติพจน์/คติพจน์ต่ำงๆ ِحْكَمة )ج( ِحَكم

ข้อแก้ตัว/ข้อแก้ตัวต่ำงๆ ُعْذر )ج( أَْعَذار

ม้ำชั้นสูง/ม้ำชั้นสูงหลำยตัว َجَواد )ج( ِجَياد

เดินสะดุด َكْبَوة )ج( َكَبَوات

เสือ/เสือหลำยตัว َنِمر )ج( نُُمور

คณะคนงำน َعَصا )ج( ِعِصّي

ควำมอ่อนโยน,ควำมอดกลั้น الِحْلم

เมื่อวำน الَباِرَحة

เป็นครั้งครำว ِغّب

ควำมเดือดดำล,ควำมโกรธจัด,ควำมแค้น الَغْيظ

เปลือกไม้,เปลือกนอก َجَرة ِلَحاُء الشَّ

เหล็ก الَحِديد

ควำมมีเกียรติxกำรดูถูก,กำรจู่โจม الَكَراَمة × اِلَهاَنة

ลื่นไถล َسْقَطة )ج( َسَقَطات

พี่เขย َعِديٌل )زوج أخت الزوجة(
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ฆ้อน ِمْطَرَقة

(เขำ)ไม่ชอบxชอบ َكِرَه × أََحبَّ
(เขำ)เป็นผู้มีเกียรติ,มีคุณค่ำ,เป็นสุดที่รักx 
(เขำ)เป็นคนชั้นต�่ำ,ต�่ำต้อย,น่ำรังเกียจ َعزَّ × َهاَن

(เขำ)ได้บอกให้ทรำบในเรื่อง,เกี่ยวกับ- (เขำ)
บอกให้ทรำบในเรื่อง,เกี่ยวกับ أَْنَبأَ - يُْنِبئ

(เขำ)ต�ำหนิอย่ำงนุ่มนวล,ติเตียน(อย่ำงเป็น
กันเอง) َعاَتَب - يَُعاِتُب

(เขำ)ติเตียน,ต�ำหนิ,ตักเตือน َلَم - َيُلوُم

(เขำ)ได้ตี,ได้ทุบ- (เขำ)ตี,ทุบ َطَرَق - َيْطُرُق

ผู้ซึ่งระงับควำมโกรธของตัวเอง َكاِظم

ผู้ซึ่งดึงสำยหนังส�ำหรับยิงในสงครำม الَحاِبل

ผู้ยิงธนู النَّاِبل

เรื้อรัง ُعَضال

มิตร َحِميم

เขำได้เปลี่ยนไปจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ َرَجَع ِبَغيِر الَوْجِه الِذي َذَهَب ِبِه
นิ่งด้วยควำมสะพรึงกลัว,เงียบด้วยควำม
สยอง َكأَنَّ َعلى رأِسِه الطَّْيَر

อย่ำงซ�้ำๆ,ค่อนข้ำงบ่อย,สม�่ำเสมอ ِمِراًرا وَتْكَراًرا

สถำนกำรณ์ที่ยำกล�ำบำก ظُروٌف َصْعبة

เพื่อนสนิท صديٌق حَمِيٌم

โมโหง่ำย,อำรมณ์แปรปรวนง่ำย َضا سريُع الَغَضِب سريُع الّرِ

โรคเรื้อรัง َداٌء ُعَضال

สนใจเรื่องของคุณเองเถอะ اخِل بيَن الَعَصا وِلَحاِئها َكالدَّ
ไม่มีใครไม่มีข้อผิดพลำด,สี่เท้ำยังรู้พลำด นัก
ปรำชญ์ยังรู้พลั้ง สองขำโด่เด่ก็ต้องเซไปบ้ำง ُب؟ َجاِل الُمَهذَّ أَيُّ الّرِ

บำงทีเขำอำจมีข้อแก้ตัวที่คุณไม่รู้ لَعلَّ َله ُعْذًرا وأنَت َتُلوُم.

ยิ่งห่ำงไกลหัวใจยิ่งผูกพัน ا َتْزَدْد ُحبًّا. ُزْر ِغبًّ

เขำเดินในหมู่เรำแต่เขำไม่ใช่พวกเรำ ك. ُربَّ أٍَخ َلَك لم َتِلْدُه أُمُّ
ให้อภัยเพื่อนของคุณเมื่อเขำโกรธหรือท�ำผิด
กับคุณ إَذا َعزَّ أَُخوَك َفُهْن.
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ทุกสิ่งทุกอย่ำงผสมปนเปกันหมด اختلَط الَحاِبُل بالنَّاِبل.

ตีเหล็กขณะที่มันร้อน اُْطُرِق الَحِديَد وهو َساِخٌن.
คุณจะรู้จักเพื่อนของคุณเมื่อตกอยู่ใน
อันตรำย داِئد تُْعَرُف الْخَواُن. عند الشَّ

เขำต�ำหนิและดุด่ำเขำอย่ำงแรง َلِبَس له ِجْلَد النَِّمر.

ควำมกรุณำปรำนีดีที่สุดในคุณธรรมทั้งหมด ُد األخلِق. الِحْلُم َسّيِ

เกียรติยศไม่ถูกปฏิเสธโดยใครนอกจำกลำ َل َيْأَبى الَكَراَمَة ِإلَّ ِحَماٌر.

สี่เท้ำยังรู้พลำด นักปรำชญ์ยังรู้พลั้ง ِلُكّلِ َجَواٍد َكْبَوةٌ.
เขำเหล่ำนั้นผู้ซึ่งระงับควำมโกรธและผู้ซึ่งให้
อภัยผู้อื่น "والَكاِظِميَن الَغْيَظ والَعاِفيَن َعِن النَّاِس"

ฉันไม่สำมำรถทนกับควำมคิดที่ว่ำมีคน
เกลียดฉัน لو َكِرَهْتِني َيِدي َلَقَطْعُتَها.

สถำนกำรณ์นี้ค่อนข้ำงคล้ำยกับสิ่งที่เคยเกิด
ขึ้นมำก่อน ْيَلَة ِباْلَباِرَحِة. ما أَْشَبَه اللَّ

กำรสนทนำถูกจบลงด้วยประโยคสุดท้ำย َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكّلِ َخِطيٍب.
เพื่อนดีเป็นเหมือนร่มที่ไปกับคุณในเวลำมีฝน
หรือแดด . ُلَك إذا َساَء الَجوُّ َداَقُة كالِمَظلَّة تَُظّلِ الصَّ

กำรพนัน,เล่นพนัน الِقَمار

ไวน์,เหล้ำ,ของมึนเมำ الَخْمر

เพื่อน/เพื่อนทั้งหลำย َرِفيٌق )ج( ُرَفَقاء

อันตรำย التَّْهُلَكة

ผู้กระท�ำควำมชั่ว/บรรดำผู้กระท�ำควำมชั่ว الَخِبيث )ج( الَخَباِئث

ผู้กระท�ำควำมดี/บรรดำผู้กระท�ำควำมดี الطَّّيِب )ج( الطَّّيِبات

กำรแสดงควำมเสียใจต่อสิ่งที่กระท�ำผิด التَّوَبة

ติเตียน,ต�ำหนิ,ดุด่ำ الَعَذُل

หนี้สิน َدْيٌن

สัญญำ َوْعٌد
กำรเข้ำสังคม,ควำมเป็นมิตรxควำมห่ำง
เหิน,ควำมเปล่ำเปลี่ยว األُْنُس × الَوْحَشُة

รวมเป็นกลุ่ม الُعْنُقوُد

ร้ำยแรง,อิทธิพลร้ำย ِعْفِريٌت
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อิสระxทำส الُحرُّ × الَعْبُد

(เขำ)รู้สึกสิ้นหวัง َيْقَنُط

(เขำ)เป่ำลม,พ่นควัน َيْنُفُخ

(เขำ)จ่ำยเงินคืน,ช�ำระหนี้ ُد / َيْدَفُع يَُسّدِ

(เขำ)ยินยอม,มอบให้ َيُمنُّ

พวกนักเลง ِرْفَقة األُْنِس
ไวน์,ของมึนเมำ(แหล่งที่มำของควำมชั่วร้ำย
ทั้งหลำย) أُمُّ الَخَباِئِث

กำรเล่นกับไฟ اللَِّعُب بالنَّاِر

เขำเอำหัวใส่ปำกสิงโต أَْلَقى ِبَيَدْيِه إلى التَّْهُلَكِة

สมำชิกที่อำยุน้อยที่สุด آِخُر الُعْنُقوِد

กำรล้ำงสมอง,ล้ำงสมอง َغِسيُل الُمّخِ
กำรแสดงควำมเสียใจต่อสิ่งที่กระท�ำผิดอย่ำง
จริงใจ التَّوَبُة النَُّصوُح

มันคือกำรเดิมพัน عَلى َكّفِ ِعْفِريٍت

ควำมพยำยำมทั้งหมดของเขำสูญเปล่ำ ينُفُخ في َغْيِر َناٍر

เขำกลำยเป็นคนดื้อรั้น,ท�ำไปอย่ำงมุทะลุ َيْرَكُب َرْأَسه

กำรประชุมควำมรู้ َدْرُس ِعْلٍم

กำรประชุมเกี่ยวกับอัลกุรอ่ำน َحْلَقُة الُقْرآِن

หัวงู َرْأُس األَْفَعى

โอกำสเหมำะ الُفْرَصُة َساِنَحٌة

(เขำ)ฟังเหตุผล َعاَد إلى َصَواِبه

เธอกลับมำสู่กิจวัตรเก่ำของเธอ رجَعْت َحِليمُة إلى َعاَدِتها القديمة.
เหตุกำรณ์หรือกำรตัดสินใจได้เกิดขึ้นแล้วไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้,มันสำยเกินไป ْيُف الَعَذَل. َسَبَق السَّ

เมื่อมันสำยเกินไป بْعَد َخَراِب َماْلَطة.

กำรสัญญำถือเป็นหนี้ที่เรำไม่อำจลืม َوْعُد الُحّرِ َدْيٌن َعَلْيِه.

หน่วยที่7 -บุคคลส�ำคัญทำงประวัติศำสตร์ اِبَعُة - َشْخِصيَّاٌت َلَها َتاِريٌخ اْلَوْحَدُة السَّ

นักวิชำกำร,นักวิทยำศำสตร์,ผู้เชี่ยวชำญ عاِلم
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บุคคลส�ำคัญ,บุคลิกลักษณะที่โดดเด่น َعَلم

บุคคลที่ประสบควำมส�ำเร็จ,บุคคลที่มีชื่อเสียง شخصية

ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม ُمْبِدع

อัจฉริยะ ناِبَغة

นักคิด ُمَفّكِر

ผู้อธิบำยอัลกุรอำน ر ُمَفّسِ

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนฮะดีษของท่ำนศำสดำ ث ُمَحّدِ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย,ผู้ที่มีควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย َفِقيه

นักกฎหมำย,ผู้ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย أُُصولّي

นักปรำชญ์ َحِكيم

ผู้แต่งวรรณกรรม,นักเขียน أَِديٌب

นักกวี شاِعر

นักไวยำกรณ์ َنْحِوّي

ผู้ช�ำนำญทำงวำทศิลป์ َبلِغّي

นักประวัติศำสตร์ خ ُمَؤّرِ

นักคณิตศำสตร์ ِرَياِضيَّاِتي

นักฟิสิกส์ ِفيْزَياِئّي

นักดำรำศำสตร์ َفَلِكّي

นักเดินทำง,นักส�ำรวจ اَلة َرحَّ

นักปรัชญำ َفْيَلُسوف

นักภูมิศำสตร์ ُجْغَراِفّي

นักธรณีวิทยำ ِجُيولُوِجّي

เภสัชกร َصْيَدِلّي

ผู้ปกครอง,ผู้ว่ำกำรรัฐ حاِكم / َرِئيس

สุลต่ำน ُسْلَطان

กษัตริย์ َمِلك

จักรพรรดิ إْمِبَراطُور
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เจ้ำชำย,ผู้น�ำประเทศ أَِمير

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด َواٍل

รัฐมนตรี,ขุนนำงผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม َوِزير

รัฐ/สำธำรณรัฐ دولة / ُجْمُهوِريَّة

อ�ำนำจหรืออำณำจักรของสุลต่ำน َسْلَطَنة

รำชอำณำจักร َمْمَلَكة

จักรวรรดิ ِإْمِبَراطُوِريَّة

ที่ท�ำกำรหรือต�ำแหน่งของผู้น�ำประเทศ ِإَماَرة

รัฐ,จังหวัด,อำณำเขต ِوَلَية

กระทรวง ِوَزاَرة

ศอฮำบะห์ สหำยของท่ำนศำสดำ َصَحاِبّي

ตำบิอีน ยุคลูกศิษย์ของเหล่ำสำวก َتاِبِعّي

(เขำ)ให้ควำมสนใจกับ يَُرّكِز على

(เขำ)วุ่นอยู่กับ اشتَغَل ِبـ

(เขำ)ภูมิใจในตัวเอง,ภูมิใจกับ ِاْعَتزَّ ِبـ

(เขำ)พักอยู่,อำศัยใน مكَث ِبـ / في

(เขำ)เดินไปรอบๆ َف ِبـ / في / على َطوَّ

ใน,บน حفَل ِبـ

เฉลิมฉลอง َنَبَغ في

(เขำ)ท�ำให้ลึกยิ่งขึ้น اْقَتَصر على

(เขำ)แปลจำก/เป็น َتْرَجَم إلى / عن

(เขำ)ขอเพิ่มขึ้น,ขอร้องเพิ่มขึ้น اسَتَزاَد ِمن
(เขำ)ท�ำให้ปรองดองกัน,น�ำไปสู่ควำม
กลมกลืน َوفََّق َبين

(เขำ)รอบรู้,ได้รับควำมช�ำนำญใน َحَذَق

(เขำ)จัดเตรียม(กำรประชุมหรือกำรชุมนุม) َعَقَد

(เขำ)เหน็บแนม َهَجا

(เขำ)ยกย่อง,สรรเสริญ َمَدَح
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เหน็บแนมxยกย่อง ِهَجاء × َمْدح

เผ่ำพันธุ์,สืบสกุล أَْصٌل / ِعْرٌق

ศิลปะ َفنٌّ

ยุค,ช่วงเวลำ,สมัย َعْصر

ศตวรรษ َقْرن

รุ่นอำยุ ِجْيل

กำรเปลี่ยนใหม่,กำรปฏิสังขรณ์ التَّْجِديد

الجِتَهاد

กำรฟื้นฟูใหม่,กำรน�ำมำท�ำใหม่ النَّْهَضة

นอกจำกนี้,นอกเหนือจำก,นอกจำก َفْضلً عن

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง,โดยเฉพำะ َلِسيََّما

เท่ำนั้น,เพียงแค่,ไม่มีอะไรอื่น َفَحْسب

รำวๆ,โดยประมำณ,ในรำว َنْحًوا من

น�้ำลำย ِريق

ลมหำยใจ/ลมหำยใจหลำยลมหำยใจ َنَفس )ج( أَْنَفاس

กำรประท้วง ُمَظاَهَرة

ผู้ประท้วง ُمَتَظاِهر

(เขำ)ประท้วง َتَظاَهَر

ระเบิด/ระเบิดหลำยลูก ُقْنُبَلة )ج( َقَناِبل

แก๊ส َغاز

คลังเก็บของ/คลังเก็บของหลำยแห่ง َخِزيَنة )ج( َخَزاِئن

ขำ,หน้ำแข้ง َساٌق )ج( ِسيَقاٌن

กำรอยู่,กำรพักอำศัย,กำรพ�ำนัก َمْثَوى / ِإَقاَمة

กำรรุกรำน,กำรพิชิตดินแดน الَغْزو

กำรยึดครอง,กำรครอบครองทำงกำรทหำร الْحِتَلُل

กำรสู้รบ/สงครำม َمْعَرَكة / َحْرب

กำรสู้รบต่ำงๆ/สงครำมต่ำงๆ )ج( َمَعاِرك / حروب
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(เขำ)หำยใจหอบ,กระหืดกระหอบ َيْلَهُث

(เขำ)ไล่ตำม,วิ่งตำม يَُطاِرُد

(เขำ)กลืน,กลืนค�ำโต َيْبَلع

(เขำ)จับ,ไปรับ َيْلَتِقُط

(เขำ)สงบอำรมณ์,อำรมณ์เย็นลง,ส�ำรวม َيْهَدأُ

(เขำ)ปล่อยออก يُْطِلُق

(มัน)เดือด َيْغِلي

(เขำ)ถูกเรียก/ตั้งชื่อ ى ِبـ يَُلقَّب / يَُسمَّ

(เขำ)ถนัดใน,เด่นใน َيْبُرز في

(เขำ)ตั้งถิ่นฐำน َيسَتِقرُّ في

(มัน)กินเนื้อที่,ยึดครอง َيْحَتلُّ

(เขำ)เข้ำข้ำง,เป็นพวก َيْنَحاُز إلى

(เขำ)เผชิญหน้ำ,พบ,ต่อต้ำน ى ِلـ َيَتَصدَّ

(เขำ)ถูกจับกุม,ถูกกักขัง يُْعَتَقل

(เขำ)ถูกขู่เข็ญ,ถูกบังคับ يُْضَطرُّ إلى

(เขำ)ปลดต�ำแหน่ง,โยกย้ำย(จำกที่ท�ำงำน) َيْعِزل
(เขำ)ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยอย่ำงเป็น
ทำงกำร يُْفِتي ِبـ

(เขำ)แทรกแซงใน,ช่วยขวำง ُل في َيَتَدخَّ

(เขำ)กระตุ้น,ให้ค�ำแนะน�ำ,สนับสนุน َيُحضُّ على
(เขำ)ท�ำให้ปรองดองกัน,พยำยำมท�ำให้
พอใจ,พยำยำมท�ำให้พึงปรำรถนำ َيْسَتْرِضي

(เขำ)ถกูมอบหมำยหน้ำท่ีให้,ถกูมอบงำนให้ท�ำ َوِلَي / َيِلي
(เขำ)ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง,พนักงำน
ฝ่ำยปกครอง/ (เขำ)แต่งตั้งให้เป็นผู้
ปกครอง,พนักงำนฝ่ำยปกครอง

َولَّى / يَُولِّي

ไม่สำมำรถใช้งำนได้,เสีย َعْطَلن

ร่วมสมัย,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน ُمَعاِصر ِلـ

ทำส َرِقيق / َعبيٌد

แม่นย�ำ َدِقيٌق
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ให้ฉันได้หำยใจก่อน أَْبِلْعني ِريِقي

(เขำ)หำยใจ يلَتِقُط أْنَفاَسه

(เขำ)ให้ที่พักที่สะดวกสบำยแก่เขำ أَْكَرَم َمْثَواه

แก๊สน�้ำตำ ُموِع َغاٌز ُمِسيٌل للدُّ

(เขำ)วิ่งหนีอย่ำงไม่คิดชีวิต يِح أَْطَلَق َساَقْيِه ِللّرِ

เสรีภำพในกำรแสดงออก التَّْعِبيُر عن الَرْأي

รำชวงศ์อัยยูบ الدولة األَيُّوِبيَّة

รัฐมัมลูกี الدولة الَمْمُلوِكيَّة

ศอลำฮุดดีน อัยยูบี يِن األَيُّوِبي َصلُح الدَّ

บัยบัรซ์,สุลต่ำนแห่งอียิปต์และเลเวนท์ الظَّاِهُر َبْيَبْرس

ผู้ท�ำสงครำมศำสนำ ِليِبيُّوَن الصَّ

ชำวมองโกล الَمُغوُل / التََّتاُر

สงครำมอัยนินจำลูต َمْعَرَكة َعْيِن َجالُوَت

หน่วยที่8 -กำรศึกษำ اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة - التَّْعِليُم

ช่วงของกำรศึกษำ راسيَّة الَمَراِحل الّدِ

อนุบำล الَحَضانة / َرْوَضة األطفال

ประถมศึกษำ الْبِتَداِئيَّة

เตรียม طة اِلْعَداِديَّة / الُمَتَوّسِ

มัธยมศึกษำ الثَّاَنِوية

มหำวิทยำลัย الَجاِمَعة

บัณฑิตวิทยำลัย راساُت الُعْلَيا الّدِ

ประกำศนียบัตร ِدْبُلوَمة

ปริญญำโท الماِجْسِتير

ปริญญำเอก ْكُتوراه. الدُّ

นำโนเทคโนโลยี النَّانُو ِتْكنُُوِلوجي

วิศวกรรมอวกำศ الهندَسُة الفَضاِئيَّة

ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ أُستاٌذ ُمَتقاِعد
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ศำสตรำจำรย์ أستاذ ُدْكُتور

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ أستاذ ُمَساِعد

ผู้ช่วยสอน,ผู้สำธิต ُمِعيٌد

นักวิจัย َباِحٌث

กำรวิจัยเชิงวิทยำศำสตร์ الَبْحُث الِعْلِمي

กำรศึกษำแบบดั้งเดิม(โบรำณ) تعليٌم ِنَظاِمي )َتْقِليِدي(

กำรศึกษำแบบเปิด تعليٌم ُحرٌّ )َمْفُتوح(

อำชีวศึกษำ التعليُم الَفنِّي

(พำณิชย์-เทคนิค-เกษตรกรรม) )ِتَجاِري - ِصَناِعي - ِزَراِعي(

ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ المْصُروفاُت الدراسية

ทุนกำรศึกษำ ِمْنَحٌة دراسية

บทเรียนส่วนตัว ُدروٌس ُخُصوِصيَّة

กำรศึกษำภำคบังคับ التعليُم الْجَباِري

กำรศึกษำฟรีของรัฐ اِني التعليُم الُحُكوِمي الَمجَّ

กำรศึกษำเอกชนพร้อมค่ำเล่ำเรียน التعليُم الخاصُّ بمْصُروَفات

โรงเรียนสอนภำษำเอกชน ة للُّغات المداِرس الخاصَّ

โรงเรียนนำนำชำติเอกชน ْوِلية المداِرس الخاصة الدَّ

โรงเรียนของรัฐ المداِرس الُحكوِميَّة

สถำบันกำรอำชีวศึกษำ ية المعاِهد الفنِّ

กำรศึกษำศำสนำ يِني التعليُم األَْزَهِري / الّدِ

กระทรวงศึกษำธิกำร ِوَزاَرة التَّْرِبية والتعليم
ปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ,แสวงหำ,ควำมตั้งใจ
สูง َطُموٌح

ยอดเยี่ยม,โดดเด่น,หลักแหลม ق ُمَتَفّوِ

ร�่ำรวย,มั่งคั่ง,มั่งมี َثِريٌّ / َغِنيٌّ

นักประดิษฐ์ ُمْخَتِرٌع

สูงส่งยิ่งขึ้น,สูงขึ้น,ประเสริฐมำกขึ้น أَْسَمى

มีอุปสรรค,ยำกเข็ญ ُمْسَتْعٍص
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سلسلة التكلم لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ฐำนะสูง,ต�ำแหน่งสูง,เกียรติสูง َمَقام / َمْنِصب / َجاٌه

ต�ำแหน่ง,ต�ำแหน่งที่สูง َمَكاَنة / َمْنِزَلة / َمْرَتَبة

ชนชั้นสูง,ผู้มีฐำนะสูงส่ง الطََّبَقات الُعْلَيا

เสำ/เสำทั้งหลำย ِعَماٌد )ج( َعَمٌد

ควำมมีชื่อเสียง,เกียรติ,ฐำนะสูง الِعزُّ

เกียรติยศ,ศักดิ์ศรี,ควำมสูงศักดิ์ َرُف الشَّ

พลังงำนแสงอำทิตย์ مِسية الطَّاَقُة الشَّ

ควำมภำคภูมิใจ,เกียรติยศ َفْخٌر

ควำมยอดเยี่ยม,ควำมโดดเด่น ُق التََّفوُّ

ควำมส�ำเร็จ,กำรผ่ำน(กำรสอบ) النََّجاُح

(เขำ)รักอย่ำงหลงใหล,รักอย่ำงลึกซึ้ง يْعَشُق

(เขำ)ปลูก,เพำะปลูก يْزَرُع

(เขำ)เลื่อนต�ำแหน่ง,เลื่อนขั้น,ยกฐำนะ َيْرَتِقي ِبـ
(เขำ)ท�ำให้ตัวเองได้รับกำรยกย่องใน,มี
พรสวรรค์ใน ُق َيَتفوَّ

วิธีกำรต่ำงๆ الَمَناِهج

ผู้ปกครอง أَْوِلياُء األُموِر

หลบหนี,กำรหลบหนี ب / ُهُروب َتَسرُّ

วิธีกำรสอน,เทคนิคกำรสอน طِريَقُة التدِريس
กำรช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ,วัสดุในกำร
เรียนกำรสอน الَوساِئل التعليمية

กำรทดสอบข้อเขียน الختباراُت التحرِيريَّة

กำรทดสอบปำกเปล่ำ َفِويَّة الختِباراُت الشَّ

กำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ التََّجارُب العلميَّة

นักศึกษำศำสตร์,ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ َخِبيٌر َتْرَبِوي
กำรเรียนกำรสอน,กำรเขียนตำมค�ำบอก/กำร
จ�ำ,กำรท่องจ�ำ التَّْلِقين / الِحْفظ

กำรสนทนำและอภิปรำย الِحواُر والمَناَقشة

ควำมหนำแน่นของชั้น َكَثاَفُة الُفصول
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กำรสัมมนำ,กำรประชุมอภิปรำย َنْدَوة )ج( َنَدَوات

กำรอภิปรำยแบบเปิด ِنَقاٌش مفتوح

ช่วงวิกฤต,ปัญหำ,กำรจนตรอก أَْزَمٌة / ُمْشِكَلٌة

เชิงอรรถ/เชิงอรรถต่ำงๆ َهاِمٌش )ج( َهَواِمُش

ประโยชน์,มีผลดีต่อ َجْدَوى / َفاِئَدة

แก่นสำร,ใจควำมส�ำคัญ لُبٌّ / أََساٌس

รำยได้/รำยได้ต่ำงๆ َدْخٌل )ج( ُدُخول

ไหล่/ไหล่หลำยไหล่ َعاِتٌق )ج( َعَواِتق

ตัวอย่ำง,แบบอย่ำง,ต้นแบบที่สมบูรณ์ ُقْدَوة

ศักดิ์ศรี,ควำมเอำจริงเอำจัง,ควำมเคำรพ َهْيَبة / احِتراٌم

ข้อคิดเห็น,ข้อสังเกต التَّْعِقيُب / التَّْعِليُق

ขอบ/ขอบต่ำงๆ ِضْلٌع )ج( أَْضَلٌع

มีประสิทธิผล,คล่องแคล่ว,มีอิทธิพลต่อ اٌل َفعَّ

ชี้ทำง,แนะน�ำ ٌه ُموجَّ
เหมำะสมกับ,วัดให้เข้ำกับ,เข้ำกันได้กับ,เข้ำ
เกณฑ์ ل ُمَؤهَّ

(เขำ)ท�ำงำนอย่ำงหนักมำก,ใช้ควำมพยำยำม
อย่ำงมำก,ท�ำงำนหักโหม َيِكدُّ / َيْكَدُح

(เขำ)ด�ำเนินต่อไปใหม่,เริ่มท�ำใหม่,เริ่มต้นอีก
ครั้ง َيْسَتْأِنُف

(เขำ)แสดงข้อคิดเห็น,ข้อสังเกต(ในเรื่อง) ُق ُب / يَُعّلِ يَُعّقِ

(เขำ)ต�ำหนิ,โยนควำมผิดเกี่ยวกับ يُْلِقي باللَّوِم َعلى

(เขำ)โยนควำมรับผิดชอบให้ ُل المسُؤولية يَُحّمِ

(เขำ)แบกรับควำมรับผิดชอบ ُل المسُؤوِلية يَتَحمَّ

(มัน)เป็นควำมรับผิดชอบของ,เป็นหน้ำที่ของ َيَقُع على َعاِتق

ทัศนคติเชิงลบxทัศนคติเชิงบวก َنْظرةٌ سْلِبية × َنْظَرةٌ إيجاِبية

ตัวอย่ำงที่ดีxตัวอย่ำงที่ไม่ดี َئة ُقْدَوة َحَسَنة × ُقْدَوة َسّيِ


